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LÄSANVISNING
Översiktsplanen för Nordmalings kommun är uppdelad i tre delar:

Mål, strategier och vägledning för användning av 
mark och vatten
I denna del av översiktsplanen redovisas övergripande mål för utvecklingen  
av kommunen och för den framtida fysiska planeringen.  
I denna del återfinns även kommunens strategier för utvecklingen av den 
fysiska miljön, hur mark- och vattenområden kan användas i framtiden och 
hur det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses. Även områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen och kommunens syn på den framtida 
utvecklingen av transportsystemet redovisas.

Allmänna intressen och riksintressen - underlag, 
hänsyn och riktlinjer
I denna del av översiktsplanen redovisas och beskrivs allmänna intressen 
och riksintressen i text, bild och kartor. Den innehåller en beskrivning 
av förutsättningarna för den framtida mark- och vattenanvändningen och 
ska användas som underlag för att fördjupa kunskapen och förståelsen för 
allmänna intressen och riksintressen. Redovisningen innehåller även, där det 
är relevant, en beskrivning av den föreslagna markanvändningen i relation till 
allmänna intressen och riksintressen. Redovisningen innehåller även riktlinjer 
som ger vägledning för hur hänsyn ska tas till allmänna intressen och 
riksintressen vid framtida planering, exploatering eller andra beslut som rör 
mark- och vattenanvändningen i kommunen. På så sätt kan översiktsplanen 
bidra till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
de är bäst lämpade för och som medför en god hushållning i enlighet med 
plan- och bygglagen 2 kapitlet 2§.

Miljökonsekvensbeskrivning
I denna del av översiktsplanen identifieras, beskrivs och bedöms den 
miljöpåverkan som den föreslagna mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen kan ge upphov till. Även förslag och riktlinjer för allmänna 
intressen och riksintressen bedöms utifrån hur de kan bidra till att begränsa 
miljöpåverkan.

Webb-version
Användningsdelen av översiktsplanen finns även tillgänglig i Nordmalings 
kommuns webb-karta som nås via kommunens hemsida, www.nordmaling.se
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INLEDNING

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska alla kommuner ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som anger 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och 
mark- och vattenanvändningen. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande 
vid alla beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska användas i den framtida 
planeringen och utvecklingen så att alla beslut som rör mark- och 
vattenanvändningen ska passa in i en bra helhet. Med översiktsplanen 
kommunicerar kommunen också till staten, andra kommuner, allmänheten 
och till privata aktörer vad som ska prioriteras i den framtida utvecklingen 
av kommunen.

I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till 
allmänna intressen och tillgodose riksintressen. Den ska också innehålla 
en redovisning av hur miljökvalitetsnormer ska följas och hur kommunens 
planering ska samordnas med relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program av betydelse för hållbar utveckling. Kommunen ska 
även redovisa hur det långsiktiga behovet av bostäder ska tillgodoses samt 
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

En översiktsplan kan ändras och kompletteras genom fördjupningar 
och tillägg. En fördjupning innebär en mer detaljerad redovisning av 
mark- och vattenanvändningen inom ett avgränsat geografiskt område. 
Tillägg innebär att planeringsfrågor som inte tidigare har behandlats i 
översiktsplanen redovisas. Nordmalings kommun har sedan tidigare antagit 
tillägg till översiktsplanen för vindkraft och för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen.

Ställningstaganden, riktlinjer, strategier och avvägningar i översiktsplanen 
ska göras utifrån aktuella underlag. Kommunen ska därför enligt plan- 
och bygglagen minst en gång per mandatperiod pröva om översiktsplanen 
fortfarande är aktuell.

Ny översiktsplan för Nordmalings kommun
Den tidigare översiktsplanen för Nordmalings kommun antogs 1992 och 
aktualiserades 1996 och 1999. År 2015 beslutade därför Nordmalings 
kommun att en ny kommunövergripande översiktsplan skulle tas fram. 

Tidshorisonten för de mål, strategier och åtgärder som föreslås i 
översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.

Tilläggen till översiktsplanen för vindkraft och för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (LIS-områden) fortsätter gälla även efter att 
översiktsplanen antagits. LIS-områden och områden som pekats ut som 
lämpliga för vindkraft redovisas dock i översiktsplanen. 

INLEDNING
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Planprocessen
Processen för hur en översiktsplan ska tas fram regleras i 3 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900). De olika stegen som ingår i processen redovisas 
nedan.

Samrådsskede:  Arbetet med översiktsplanen inleds med att 
planeringsunderlag samlas in och sammanställs. I detta skede 
konkretiseras kommunens vision och mål som ska ligga till grund 
för de strategier för utveckling och användning som översiktsplanen 
ska innehålla. Kommunen bedriver löpande dialog med invånare och 
myndigheter och ett första förslag till översiktsplan börjar ta form. 

När ett första förslag till översiktsplan har färdigställts så ska kommunen 
bedriva samråd med invånare, länsstyrelsen, grannkommuner och andra 
som har intresse av översiktsplanen. Samrådet syftar till att ge allmänheten 
och andra möjlighet till både insyn i och påverkan på planarbetet. Det är 
också ett tillfälle att samla in nya förslag och idéer och tillföra kunskap till 
arbetet med översiktsplanen.

Samrådsredogörelse: Efter att samrådet har genomförts så 
sammanställs alla synpunkter som har kommit in i en samrådsredogörelse. 
Där bemöter kommunen alla synpunkter och redovisar om och hur 
synpunkterna har lett till att  förslaget till översiktsplan har förändrats. 

Utställning och granskning: Efter att ändringar och justeringar av 
förslaget till översiktsplan har gjorts så ska det nya förslaget ställas ut för 
granskning under minst två månader. Under granskningen får kommunens 
invånare, länsstyrelsen, grannkommuner och andra som har intresse av 
förslaget återigen möjlighet att lämna synpunkter. 

Särskilt utlåtande: Efter granskningstiden så sammanställs alla 
inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. I utlåtandet bemöter 
kommunen och tar ställning till de inkomna synpunkterna. I utlåtandet 
ska kommunen även redogöra för eventuella förändringar av förslaget till 
översiktsplan som föranletts av de inkomna synpunkterna. Om förslaget 
ändrats väsentligt så ska det ställas ut på nytt, om inte så kan det antas av 
kommunfullmäktige. 

Antagande: Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och den nya 
översiktsplanen börjar gälla när beslutet om antagande har vunnit laga 
kraft.

Organisation
Arbetet med översiktsplanen har letts av en arbetsgrupp från Nordmalings 
kommun bestående av kommunala tjänstepersoner från miljö- och 
byggförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande. Konsulter från 
Tyréns avdelning för plan och landskap i Umeå har ansvarat för att 
upprätta och sammanställa alla till översiktsplanen hörande handlingar 
och kartor. Sune Höglander, samhällsbyggnadschef, var projektledare 
för arbetet med översiktsplanen fram till maj 2017 då Tommy 
Samuelsson tog över som samhällsbyggnadschef och projektledare för 
översiktsplanearbetet. Arbetsgruppen har rapporterat till kommunens 
allmänna utskott som har fungerat som politisk styrgrupp i arbetet med 
översiktsplanen.
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Samråd och dialog
Nordmalings marknad
Under Nordmalings marknad, sommaren 2016 och 2017, fanns både 
tjänstepersoner och politiker från Nordmalings kommun på plats för att 
möta medborgarna och diskutera kommunens övergripande utveckling 
och planering. Förutom att diskutera direkt med personerna på plats så 
fanns det både möjlighet att svara på en kort enkät och att lämna skriftliga 
synpunkter. 

Totalt inkom ett 30-tal synpunkter. Vissa innehöll detaljerade förslag om 
utplacering av bänkar, siktröjning, förslag på platser för nya bostäder, 
hastighetssänkningar och omdragning av en busslinje. Andra innehöll 
mer övergripande förslag om att utveckla Notholmen och turismnäringen 
och att odlingslanskapet i Levar borde värnas. Det fanns även förslag 
på trafiksäkerhetsåtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägar i 
centralorten Nordmaling. 

Även om synpunkterna inte kan göra anspråk på att vara representativa 
för alla som bor i kommunen så kan de ändå ge en indikation på vad 
medborgarna vill att kommunen ska prioritera i framtiden. Synpunkterna 
kan sägas ge stöd till översiktsplanens intentioner om trafiksäkra och gång- 
och cykelvänliga miljöer, boendemiljöer av olika karaktär, utveckling av 
besöksnäringen och att värna och tillgängliggöra värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. 

Workshop om kusten och havet
Under hösten 2016 genomförde kommunen ett projekt som syftade till att 
stärka kommunens planering och utvecklingsarbete i kusten och havet. 
Projektet medfinansierades genom statligt stöd i form av KOMPIS-
bidrag från Havs- och vattenmyndigheten förmedlade av länsstyrelsen 
i Västerbottens län. Som en del av projektet genomfördes en workshop 
till vilken föreningar, företagare och boende vid kusten bjudits in. 
Under workshopen diskuterades kvaliteter, värden och brister i kust- och 
havsområdet. Även önskningar och mål för den framtida utvecklingen och 
användningen av kusten och havet diskuterades.

Orörda sand- och klippstränder, rikt växt- och djurliv, vackra kulturmiljöer 
och närheten mellan centralorten och havet var några av de kvaliteter som 
lyftes fram av deltagarna i workshopen. 

För Nordmalings utveckling tyckte många att det behövdes bättre 
marknadsföring och politisk enighet kring angelägna utvecklingsfrågor. 
Det fanns även önskemål om att ge fler möjlighet att bygga vid kusten 
och att vägar och infrastruktur borde rustas upp. Att ge plats för fler båtar 
i bättre och utbyggda hamnar, att utveckla turistnäringen och ta tillvara 
och värna de unika naturmiljöerna lyftes också som betydelsefullt för den 
framtida utvecklingen. 

En del av det som framkom på workshopen återspeglas i översiktsplanen. 
Bland annat lyfts vikten av väl fungerande infrastruktur. Värdefulla 
naturområden i kusten och inlandet pekas ut såväl som områden i kusten 
där både bostadsbebyggelse och utveckling av besöksanläggningar ska 
kunna prövas.  

Bild från kommunens tält på 
Nordmalings marknad.  
Foto: Nordmalings kommun 
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Samråd
Mellan april och juni 2017 var översiktsplanen utställd för samråd. 
I maj 2017 bjöd kommunen in till ett samrådsmöte för allmänheten 
på Oasen i Nordmalings centralort. Information om tid och plats för 
samrådsmötet fanns på kommunens hemsida, i kommunhusets foajé samt 
i den kungörelse om samråd som infördes i Västerbottens Kuriren och i 
Västerbottens Folkblad. Under mötet informerade kommunen om mål, 
strategier och riktlinjer i översiktsplanen och det fanns möjlighet att lämna 
synpunkter. Både politiker, tjänstepersoner och en representant fån Tyréns 
deltog på samrådsmötet.

Bild från workshop om utveckling av kusten och havet i Nordmaling.  
Foto: Nordmalings kommun
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Detaljplan
I 4 kap� plan- och bygglagen 
regleras när mark- och 
vattenområdens användning, 
bebyggelse eller byggnadsverk 
ska regleras med detaljplaner�
Detaljplan krävs idag för: 
• ny sammanhållen 

bebyggelse�
• bebyggelse som ska 

förändras eller bevaras 
och som behöver regleras 
i ett sammanhang� Det kan 
exempelvis handla om att 
bebyggelsen ska inrymma 
verksamheter som kan störa 
omgivningen på olika sätt 
eller om att bebyggelsen kan 
påverka trafiksituationen� 

• enskilda byggnadsverk 
och åtgärder som bedöms 
få betydande inverkan på 
omgivningen eller som ska 
uppföras där det är hög 
efterfrågan på mark för 
bebyggelse� 
 
Om byggnadsverket 
inte medför betydande 
miljöpåverkan kan det dock 
prövas genom bygglov eller 
förhandsbesked�

• åtgärd som utgör en 
nyetablering av en kemteknisk  
så kallad Sevesoverksamhet�

Underlag och utgångspunkter
Nedan redogörs för ett urval av de underlag som använts i arbetet med 
översiktsplanen. 

Kommunala mål, planer och program
Översiktsplan
Översiktsplanen för Nordmalings kommun antogs 1992 och 
aktualitetsförklarades senast 1996. År 1999 togs ett tillägg fram i samband 
med planeringen av Botniabanan. Översiktsplanen har i delar bedömts 
vara inaktuell varför kommunfullmäktige beslutat att en ny översiktsplan 
ska tas fram. År 2009 togs ett förslag till ny kommunövergripande 
översiktsplan fram. Förslaget antogs aldrig av kommunfullmäktige men 
har utgjort underlag i arbetet med den nya översiktsplanen.

Fördjupningar av översiktsplanen
År 2009 togs även förslag till fördjupningar av översiktsplanen fram för 
Nordmaling, Rundvik, Levar och Olofsfors. Inte heller fördjupningarna 
antogs av kommunfullmäktige men har fungerat som underlag för den nya 
översiktsplanen.

Tillägg till översiktsplanen
Nordmalings kommun har tagit fram två tillägg till översiktsplanen.

Det ena tillägget, Vindkraft i Umeåregionen, antogs av 
kommunfullmäktige 2010. I tillägget redovisas områden i kommunen 
inom vilka uppförande av vindkraftverk ska kunna prövas samt riktlinjer 
för framtida prövningar. Exempelvis anges lägsta avstånd till bebyggelse 
och hur vindkraftverk bör placeras i landskapet. Tillägget för vindkraft 
fortsätter att gälla även efter att ny översiktsplan har antagits. 

Det andra tillägget, Strandskydd i Umeåregionen, antogs av 
kommunfullmäktige 2013. I tillägget pekas 16 områden ut där exploatering 
och åtgärder i strandnära lägen kan bidra till landsbygdsutveckling (LIS-
områden). Åtgärder som bidrar till landsbygdsutveckling ska i dessa 
områden beaktas som ett särskilt skäl vid prövningar av upphävande 
eller dispenser från strandskyddet. Tillägget för landsbydsutveckling i 
strandnära lägen fortsätter att gälla även efter att ny översiktsplan har 
antagits. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Områden med detaljplaner finns i delar av Nordmaling, Levar, Olofsfors, 
Rundvik, Lögdeå, Håknäs, Håknäsbacken, Gräsmyr och Nyåker. 
Vidare finns detaljplaner för fritidshusområden vid kusten samt för en 
vindkraftspark på Gabrielsberget. I Järnäsklubb finns kommunens enda 
område som omfattas av områdesbestämmelser.

Övriga kommunala planer och program
Nordmalings kommun antar varje år en verksamhetsplan i vilken 
mål formuleras som ska ligga till grund för kommunens arbete och 
samhällsuppdrag. Verksamhetsplanen innehåller bland annat mål om att 
kommunen ska öka i befolkning och att fler bostäder ska byggas. I arbetet 
med översiktsplanen har även de kommunala miljömålen, kommunens 
energi- och klimatstrategi och bredbandsstrategi använts som underlag. 

Tillägget till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen.

INLEDNING
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Regionala mål, planer och program
Region utvecklingsstrategi för Västerbotten
Den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län (RUS) är ett 
övergripande strategidokument som syftar till att skapa samsyn mellan 
olika aktörer för att åstadkomma stabil tillväxt och en hållbar och attraktiv 
region. Nedan redogörs för mål från utvecklingsstrategin som bedömts 
vara av särskild betydelse för Nordmalings kommun.

I RUS uppmärksammas vikten av att skapa goda förutsättningar för fritid, 
social ekonomi och kultur. Den mark- och vattenanvändning som föreslås 
i översiktsplanen stärker den struktur av tätorter, småorter och byar som 
finns i kommunen. Orter där service ska bibehållas och utvecklas pekas ut 
vilket är nödändigt för att människors vardag ska fungera och för att skapa 
en bra balans mellan arbete och fritid.

RUS pekar även ut hållbara centrum och stadsmiljöer som angelägna 
framtidsfrågor. I översiktsplanen finns strategier för att stärka 
Nordmalings centralort genom utveckling av både bebyggelse och service. 
Det finns även förslag för att utveckla gång- och cykelinfrastrukturen.

Utvecklade möjligheter till en aktiv fritid är ett annat område som lyfts 
i RUS. I översiktsplanen pekas flera områden ut som är värdefulla för 
rekreation och friluftsliv och där natur- och landskapsvärden ska vara 
överordnade andra intressen. I tätorterna Nordmaling och Levar pekas 
mark ut som kan användas för rekreation, friluftsliv och idrotts- och 
fritidsaktiviteter. 

RUS ska även bidra till att stärka platsbaserad näringslivsutveckling 
baserad på naturgivna förutsättningar. I översiktsplanen pekas områden i 
kusten och i Olofsfors ut som utvecklingsområden för besöksnäringen. I de 
värdefulla områdena för natur- och friluftsliv så skapas även möjligheter 
att utveckla turism kopplad till Öreälven och Lögdeälven genom 
möjligheter till paddling, fiske och vandring.  

Ett annat mål i RUS är att regionen ska bli mer utåtriktad och 
tillgänglig med mer hållbara och effektiva gods- och persontransporter. 
Översiktsplanen skapar förutsättningar för hållbara transporter genom 
att möjliggöra industrispår i Rundvik, genom utveckling av gång- och 
cykelvägnätet och genom att möjliggöra byggande i tätorter och småorter 
som trafikeras av kollektivtrafik. 

Den regionala utvecklingsstrategin 
för Västerbotten.

INLEDNING
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Miljömålsarbetet
På www.miljomal.se finns mer 
information om arbetet för att nå 
de nationella miljömålen� Där 
finns information om vad som görs 
både nationellt och regionalt för att 
uppnå miljömålen samt uppföljning 
av hur arbetet går�

Nationella mål, planer och program
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) så ska kommunen i översiktsplanen 
redovisa hur planeringen ska samordnas med relevanta nationella mål, 
planer och program av betydelse för hållbar utveckling. 

År 2011 sammanställde Boverket nationella mål, planer och program 
med koppling till samhällsplanering. Sammanställningen visade att 21 
olika politik- och ämnesområden påverkar samhällsplaneringen. Vidare 
identifierades 28 olika myndigheter som hade ansvar för de 21 politik- 
och ämnesområdena. Totalt fanns cirka 100 nationella mål som berör 
samhällsplaneringen. 

Nedan redogörs för några av de nationella mål som legat till grund, och 
utgjort utgångspunkter, för arbetet med översiktsplanen. 

Miljömål
Det övergripande målet för den nationella miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. Detta ska ske utan att miljö- och hälsoproblem orsakas utanför 
Sveriges gränser. För att uppnå detta har 16 nationella miljömål 
formulerats som ska vara vägledande för kommunens planering. I 
miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för den miljöpåverkan som 
en utveckling i enlighet med översiktsplanen ger upphov till samt om 
föreslagna mål, strategier och förslag för mark- och vattenanvändningen 
bidrar till eller förhindrar att miljömålen kan uppfyllas. 

De övergripande strategier och förslag för mark- och vattenanvändningen 
som finns i översiktsplanen kan bidra till att uppfylla miljömålet om god 
bebyggd miljö. Detta genom utvecklade samband mellan tätorter där det 
redan idag finns teknisk infrastruktur och service som stärker befintliga 
bebyggelsestrukturer och bidrar till en hållbar samhällsplanering. 

Översiktsplanen kan även bidra till att uppfylla miljömålet om minskad 
övergödning. Detta genom riktlinjer om att bebyggelse ska anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp där det är tekniskt möjligt och genom att 
enskilda avlopp ska anläggas så att negativ påverkan på vattenförekomster 
kan undvikas. 

I översiktsplanen pekas stora områden ut där natur- och landskapsvärden 
ska vara överordnade andra intressen. Öreälven och Lögdeälven är två 
sådana områden. Översiktsplanen bedöms därför även kunna bidra till att 
uppfylla miljömålet om levande sjöar och vattendrag. 

Strategierna för markanvändningen i översiktsplanen begränsar anspråken 
på oexploaterad skogs- och jordbruksmark. I planen finns riktlinjer som 
anger att jordbruksmark inte får tas i anspråk annat än i undantagsfall 
och inte i sådan utsträckning att det försvårar ett rationellt jordbruk. 
Dessa strategier och riktlinjer innebär att översiktsplanen kan bidra till att 
uppfylla miljömålet om ett rikt odlingslandskap.

Boverkets sammanställning av mål, 
planer och program med koppling till 
samhällsplanering.

INLEDNING
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Män och kvinnor i  
Nordmaling 

• Flyttningsöverskottet i 
Nordmaling år 2016 var 53 för 
kvinnor och 33 för män�

• Under ett genomsnittligt dygn 
så ägnar kvinnor i Sverige 
cirka 1 timme mer än män åt 
obetalt arbete� 

• År 2016 tog mammorna 
i Nordmaling ut 75% av 
föräldraledigheten och 
stannade hemma 61% av de 
dagar då barnen var sjuka� 
Motsvarande siffror för riket är 
73 respektivte 62%� 

• År 2016 hade 39% av 
kvinnorna och 20% av 
männen i åldrarna 25-44 år 
i Nordmaling eftergymnasial 
utbildning�

• År 2016 var andelen 
förvärvsarbetande lägre 
bland kvinnor än bland män i 
Nordmaling� 

• År 2016 arbetade cirka 65% 
av kvinnorna och 83% av 
männen i Västerbotten heltid� 

• År 2015 tjänade kvinnor i 
Nordmaling i genomsnitt 246 
000 kronor� Samma siffra 
för män var 311 000 kronor� 
Motsvarande siffror för riket är 
272 000 för kvinnor och 346 
000 för män�

• I kommunfullmäktige i 
Nordmaling är 48% av 
ledmöterna kvinnor�

• År 2015 pendlade fler män 
än kvinnor till arbete i andra 
kommuner�

• Fler kvinnor än män känner 
oro för att utsättas för överfall 
eller misshandel�

• År 2016 anmäldes 310 
misshandelsbrott mot kvinnor 
i Nordmaling där förövaren 
var bekant med offret� Hela 
268 av de anmälda brotten 
begicks inomhus�

• Kvinnor väljer oftare än män 
andra vägar eller färdsätt på 
grund av rädsla att utsättas 
för brott� 

Källor: 
SCB - På tal om kvinnor och män - 
lathund om jämställdhet 2016 
Länsstyrelsen i Västerbotten - 
Kvinnor och män i belysning 2017
BRÅ - Nationella 
trygghetsundersökningen 2016

Jämställdhetspolitiska mål
Sveriges Riksdag har beslutat att det övergripande målet för den nationella 
jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. För att förverkliga det övergripande 
målet så har sex delmål satts upp: 

 • En jämn fördelning av makt och inflytande
 • Ekonomisk jämställdhet
 • Jämställd utbildning
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 • Jämställd hälsa
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

För att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen kan nås så är det viktigt 
att vara medveten om mäns och kvinnors olika erfarenheter av att leva 
och verka i samhället. På så sätt kan vi förstå hur samhällsplaneringen kan 
påverka förutsättningarna för människor att leva jämställda liv. 

I översiktsplanen tar detta sig uttryck bland annat genom att vikten 
av att förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden i Umeåregionen 
uppmärksammas. Att fler ges möjlighet att arbeta heltid och kan söka 
sig till yrken som matchar deras kompetens och preferenser i en större 
arbetsmarknadsregion skapar förutsättningar för ekonomisk jämställdhet. 

I översiktsplanen finns även strategier för att upprätthålla och utveckla den 
kommunala servicen i kommunen. Väl fungerande och tillgänglig ”social 
infrastruktur” i form av exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden 
är grundläggande för att människors vardagsliv ska fungera. Rätt 
funktioner ska finnas på rätt platser i förhållande till var människor bor. 
Det underlättar människors vardagsliv och stärker förutsättningarna för en 
jämnare fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Trygga offentliga platser och miljöer är också en angelägen 
jämställdhetsfråga som uppmärksammas i översiktsplanen med förslag på 
belysningsåtgärder och utveckling av mer gena gång- och cykelstråk. 

Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för den nationella transportpolitiken är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Transportsystemet ska vara tillgängligt och bidra till utvecklingskraft, 
svara mot kvinnors och mäns transportbehov och utformas så att det 
kan användas utan att någon dödas eller skadas. Utformningen och 
användningen av transportsystemet ska även bidra till att de nationella 
miljömålen kan nås. 

En stor del av ansvaret för transportpolitiken ligger på staten som genom 
Trafikverket ansvarar för en stor del av de vägar och järnvägar som finns 
i eller korsar kommunen. I översiktsplanen pekar kommunen ut de vägar 
vars funktion bör prioriteras av Trafikverket i framtiden.

I översiktsplanen finns även strategier för att stärka orter med 
kollektivtrafik och förslag som skapar förutsättningar att flytta över 
godstransporter till järnväg. Det finns även förslag för utvecklade 
gång- och cykelstråk som kan bidra till ett mer hållbart, trafiksäkert och 
tillgängligt transportsystem.

INLEDNING
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Vision för Sverige 2025
Boverket har på uppdrag av regeringen formulerat Vision för Sverige 2025. 
Visionen visar hur Sverige som land bör utvecklas till år 2025 för att vi ska 
kunna bli ett hållbart samhälle. Som utgångspunkt för visionen ligger de 
över hundra nationella mål som har betydelse för samhällsplaneringen. 

I visionen har fyra megatrender av betydelse för den framtida utvecklingen 
identifierats: 

 • Ett ändrat klimat
 • En globaliserad värld
 • En urbaniserad värld
 • En digitaliserad värld

I visionen lyfts bland annat vikten av att hantera de växande 
stadsregionerna och dra nytta av deras funktion som ekonomiska och 
kulturella motorer för utveckling av de mindre orter som omger städerna. 
Detta är en central fråga för Nordmalings kommun som är strategiskt 
belägen mitt emellan två större kommuner och befolkningscentra - Umeå 
och Örnsköldsvik.

Även hållbar utveckling av småorter och glesbygd lyfts som en angelägen 
framtidsfråga. I visionen pekas mer samverkan och samarbete mellan 
Sveriges kommuner ut som en nyckel för att mindre orter även i framtiden 
ska vara attraktiva platser att bo på. I översiktsplanen redovisas platser 
där nya bostäder kan tillkomma i såväl tätorter som landsbygd. Det skapar 
förutsättingar för fler att bosätta sig i kommunen även om de arbetar i 
andra kommuner. Även vikten av ett utökat och fördjupat samarbete med 
andra kommuner i olika frågor uppmärksammas i översiktsplanen.

Boverkets vision för Sverige 2025.

INLEDNING
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Havsplanering
Nordmalings kommun ligger inom det område som kommer att omfattas 
av havsplanen för Bottniska viken. Havsplanen kan liknas vid en sorts 
översiktsplan för havet som staten ansvarar för att ta fram och hålla 
aktuell. Havsplanen ska visa hur havet ska användas på ett effektivt och 
hållbart sätt och vilka avvägningar som ska göras mellan olika intressen i 
havet. Havsplanen för Bottniska viken är föremål för samråd under 2018.

Havsplanerna omfattar ett område en sjömil från kusten och hela vägen 
ut till gränsen för svensk ekonomisk zon. Det innebär att havsplanen för 
Bottniska viken och översiktsplanen för Nordmalings kommun kommer att 
överlappa inom ett område en sjömil fån kusten ut till territorialgränsen 12 
mil från kusten. 

I översiktsplanen uppmärksammas naturvärden vid kusten och områden 
där det ska råda stor restriktivitet vad gäller exploatering pekas ut. Det 
handlar bland annat om ett flertal grunda havsvikar som utgör livs- och 
uppväxtmiljöer för ett flertal arter av fisk som har stor betydelse för att 
havets ekosystem ska kunna producera nyttor i form av ekosystemtjänster 
som livsmedel och möjlighet att kunna utöva rekreation. 

Den öppna havsytan i kommunens ytterskärgård bedöms inte vara utsatt 
för hårt tryck eller konkurrerande intressen vad gäller användning. 
Användningen av havet föreslås därför förbli oförändrad. Utifrån 
samrådsversionen för havsplan för Bottniska viken så bedömer 
kommunen att det inte föreligger några konflikter mellan havsplanen och 
översiktsplanen. 

Samrådsversionen av havsplanen för 
Bottniska viken.

INLEDNING
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Fakta om Nordmaling

• År 2017 hade Nordmalings 
kommun 7103 invånare�

• Mellan åren 1997 - 2017 
minskade befolkningen 
i Nordmaling med 831 
personer, från 7934 invånare 
till 7103 invånare�

• Mellan åren 2011 - 2017 
ökade dock befolkningen i 
kommunen med 84 personer�

• År 2016 flyttade 394 personer 
till Nordmaling medan 
397 personer flyttade från 
Nordmaling� 

• Medelåldern i Nordmaling är 
45,3 år� Motsvarande siffra för 
hela Sverige är 41,2 år� 

• År 2013 var kommunens 
kostnader för offentlig service 
högre än snittet för riket som 
helhet räknat i kronor per 
invånare� 

• Fler pendlar ut från 
kommunen än in till 
kommunen för att arbeta� År 
2015 var det 878 personer 
fler som pendlade ut från 
Nordmalings kommun för 
att arbeta varje dag än som 
pendlade in� 

• De största näringsgrenarna 
i Nordmaling är vård och 
omsorg som sysselsätter 
cirka 23 % samt tillverkning 
och utvinning som 
sysselsätter cirka 21 % 
av de förvärvsarbetande i 
Nordmaling� 

• Mellan åren 2010-2015 
så byggdes 32 bostäder i 
flerfamiljshus och 24 småhus 
i kommunen� 

Källa: SCB befolkningsstatistik, 
Nordmalings kommun, 
Medborgarundersökning 2015
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Befolkningsutveckling i Nordmaling

VISION, UTMANINGAR OCH MÅL

Nordmaling 2050
Nordmalings kommun har formulerat en vision som pekar ut riktningen 
för kommunens övergripande arbete och samhällsuppdrag och som angett 
tonen för arbetet med översiktsplanen:

Enligt visionen ska Nordmaling vara ett hållbart samhälle som erbjuder 
utbildning, omvårdnad, omsorg, kultur och i övrigt goda förutsättningar 
för ett gott liv och företagsamhet. Kommunens långsiktiga vision för 
befolkningsutvecklingen är att den ska öka för att uppgå till  
10 000 invånare år 2050. 

Utmaningar och mål
Nedan beskrivs utmaningar som Nordmalings kommun står inför och mål 
som, om de uppfylls, innebär att utmaningarna kan mötas och hanteras. 

Befolkningsutveckling - skapa förutsättningar för fler att bo i 
Nordmaling
Befolkningen i Nordmaling har minskat under lång tid samtidigt som 
medelåldern och andelen äldre har blivit högre. Under de senaste åren har 
dock utvecklingen börjat vända tack vare att fler flyttar till kommunen. 

För att den positiva utvecklingen ska fortsätta så ska det finnas bostäder 
och möjlighet att bygga bostäder i attraktiva miljöer. Nordmaling ska 
kunna erbjuda människor boende både i tätorter och på landsbygden 
i lägen med goda kommunikationer. För att Nordmaling ska vara en 
attraktiv kommun så är det också mycket angeläget att det råder fortsatt 
god tillgänglighet till såväl offentlig som kommersiell service. Fler boende 
i Nordmaling stärker både efterfrågan på service samtidigt som det skapar 
ekonomiskt utrymme för kommunen att satsa på välfärden.

Nordmalings kommun - den attraktiva platsen mellan städerna, med 
hållbart boende och unik livsmiljö

VISION OCH MÅL
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är produkter, 
tjänster och nyttor från naturens 
ekosystem som kan bidra till 
välbefinnande, utveckling och 
tillväxt� 
Exempel på ekosystemtjänster är 
naturens förmåga att tillhandahålla 
livsmedel och råvaror, reglera 
övergödning och giftiga ämnen 
och möjligheter till rekreation, 
friluftsliv och inspiration�
Att uppmärksamma 
ekosystemtjänster är ett sätt 
att synliggöra vårt beroende av 
fungerande ekosystem och en 
frisk och fungerande natur� 
Många av världens 
ekosystemtjänster håller på 
att gå förlorade eller nyttjas 
på ett ohållbart sätt� EU har 
antagit som mål att förlusten av 
ekosystemtjänster ska upphöra� 
I det nationella miljömålsarbetet 
anges att betydelsen av 
biologisk mångfald och värdet 
av ekosystemtjänster ska vara 
allmänt känt och integreras i 
ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avvägningar och i andra 
beslut där det är relevant�

Kultur i Nordmaling
Fackförbundet Vision nominerade 
Nordmaling till årets kulturkommun 
2017� För att en kommun ska 
kunna nomineras ska den bland 
annat visa att den: 
• Arbetar för att kultur ska 

bli en självklar del av 
kommuninvånarnas vardag� 

• Gör anställda och 
kommuninvånare delaktiga 
i kulturverksamheten och 
använder kultur som ett 
verktyg för hälsa och välfärd�

• Stödjer kulturell mångfald� 
Nordmaling utsågs till årets 
berättarkommun 2016� Det är 
Berättarfestivalen som utser 
berättarkommuner för att 
uppmärksamma kommuner som 
på ett medvetet och engagerat sätt 
arbetar med berättande�

Välfärd och offentlig service - samarbete och prioriteringar
Nordmalings kommun har en glesare befolkningsstruktur och en högre 
medelålder än genomsnittet i Sverige. Det innebär att kommunen står inför 
stora utmaningar för att i framtiden kunna erbjuda välfärdstjänster av hög 
kvalitet som motsvarar medborgarnas förväntningar.

Väl fungerande och tillgänglig kommunal service är grundläggande för 
att människor ska kunna balansera arbete, familj och fritid och ha ett 
väl fungerande vardagsliv. Det skapar förutsättningar för fler att delta 
fullt ut på arbetsmarknaden vilket bidrar till att stärka den ekonomiska 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Det skapar även förutsättningar 
för en jämnare fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Väl 
fungerande skola och vård och ett brett utbud av offentlig service i form 
av exempelvis bibliotek och kulturaktiviteter är även det betydelsefulla 
attraktivitetsfaktorer för människor när de väljer var de ska bosätta sig.  

För att kunna utveckla och upprätthålla servicen så har kommunen som 
mål att fortsätta samarbeta inom Umeåregionen. Samarbetet med andra 
kommuner bör fördjupas i syfte att även i framtiden kunna erbjuda 
välfärdstjänster och kommunal service av hög kvalitet. Genom att 
prioritera och koncentrera satsningar kan tillgängligheten till service 
upprätthållas i ett urval av orter om finns spridda över hela kommunen. 
Det gör att det är lättare att bo även i kommunens landsbygdsområden i 
framtiden.  

Ett förändrat klimat - hållbar utveckling och anpassning
Klimatet förändras i allt snabbare takt och Nordmalings kommun måste 
genomföra åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan samtidigt som 
anpassning till det förändrade klimatet kontinuerligt måste ske. 

Kommunen har som mål att en större andel av alla transporter av såväl 
människor som gods ska ske på ett hållbart sätt som innebär minskade 
utsläpp från fossila energikällor. Det underlättas genom att bostäder och 
arbetsplatser lokaliseras till orter och lägen med god tillgänglighet till 
kollektivtrafik. Genom att planera för kortare avstånd till service och 
utvecklad gång- och cykelinfrastuktur blir det enklare att välja cykel 
framför bil i vardagen. Anpassning till det förändrade klimatet innebär 
att större hänsyn ska tas till de ökade riskerna för översvämningar, 
nederbörd och ras och skred i den framtida planeringen. På så sätt anpassas 
markanvändningen till de nya förutsättningarna som det förändrade 
klimatet innebär. 

I översiktsplanen pekas områden med särskilt höga naturvärden ut där 
livsvillkoren för djur och växter ska vara vägledande för utveckling och 
användning. Att skydda känslig och värdefull natur och att genomföra 
åtgärder som minskar klimat- och miljöpåverkan bidrar till en långsiktigt 
hållbar utveckling som stärker förutsättningarna för livskraftiga ekosystem 
som kan fortsätta producera nyttor i form av ekosystemtjänster åt oss 
människor.
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Migration till Nordmaling 
och Västerbotten
• ! augusti 2018 bodde 

det 99 nyanlända i 
Nordmaling� Av dessa var 24 
ensamkommande barn�

• Under 2016 bodde det 
i genomsnitt cirka 250 
asylsökande i Nordmaling�

• De vanligaste 
ursprungsländerna bland 
de som invandrade till 
Västerbotten 2018 är 
Afghanistan, Irak, Eritrea, 
Syrien och Somalia� 

Källa: Migrationsverket och 
Nordmalings kommun

Näringsliv i Nordmaling
Nordmaling har vunnit pris för 
bästa tillväxt i länet  både 2016 
och 2017� Priset delas ut av 
kreditupplysningsföretaget Syna 
och går till den kommun som 
har störst andel företag som 
nyanställer, ökar sin omsättning 
med mer än 5% och som går 
med vinst enligt den senaste 
årsredovisningen� 
I Svenskt näringslivs ranking 
över företagsklimatet i Sveriges 
kommuner 2017 placerade sig 
Nordmaling på plats 44� Det är den 
bästa placeringen i Västerbottens 
län� År 2015 placerade sig 
Nordmaling på plats 163� På två år 
har kommunen alltså klättrat hela 
119 platser på rankingen� 

Migration och integration - fler bostäder och mötesplatser
Många människor söker sig till Sverige och Nordmaling på flykt undan 
krig, konflikter och förföljelse. Kommunens ambition är att de som 
kommer till Nordmaling ska vilja bo kvar och hitta sysselsättning 
och försörjning i Umeåregionen. För att det ska vara möjligt måste 
nya invånare integreras både på arbetsmarknaden och i samhället. 
Grundläggande för en väl fungerande integration är att människor upplever 
att de är välkomna till kommunen oavsett kulturell, etnisk eller religiös 
bakgrund, sexuell identitet eller socioekonomiska förutsättningar. 

För att nya invånare ska trivas och välja att stanna så ska kommunen verka 
för att utveckla både arbets- och bostadsmarknaden. Fler bostäder behöver 
byggas, både för att fler ska kunna flytta till kommunen, men också för att 
det ska vara lätt att byta bostad när behoven förändras. För att nya invånare 
ska kunna etablera sociala nätverk så finns det också behov av fler 
mötesplatser av olika slags samt ett rikt och tillgängligt utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter. 

Globalisering och effektivisering - utveckla arbetsmarknaden
Globalisering, effektivisering och produktivitetsökningar har förändrat 
arbetsmarknaderna i såväl Europa och Sverige som Nordmaling. Det 
har fått till följd att tidigare arbetskraftsintensiva näringar som lantbruk, 
skogsbruk och tillverkning idag sysselsätter allt färre. 

Kommunens mål är att de näringar som finns i kommunen ska 
kunna fortsätta växa och utvecklas samtidigt som tillgängligheten till 
arbetsmarknaden i Umeåregionen ska stärkas. Redan etablerade industrier 
och verksamheter kan fortsätta vara framgångsrika genom att de ges 
utrymme att växa både geografiskt och genom tillgång till rätt kompetens. 
Kompetensförsörjningen underlättas genom goda kommunikationer till 
andra kommuner för att underlätta pendling. För näringslivet i kommunen 
är det också mycket angeläget att gods och varor kan transporteras  hållbart 
och effektivt. 

Nordmaling har natur- och kulturvärden som är unika och som inte 
kan flyttas till någon annan kommun. De utgör värdefulla resurser för 
besöksnäringen som har stor potential att växa och generera många nya 
arbetstillfällen i framtiden. 

Olofsfors bruk är ett exempel på en kulturmiljö som idag har en annan  
användning än den urspungliga.
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Regionala samband och mellankommunala frågor
Nordmaling ingår i Umeåregionen som både är ett geografiskt område och 
ett samverkansorgan i vilket kommunerna Nordmaling, Umeå, Bjurholm, 
Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik ingår. Samarbetet inom 
Umeåregionen syftar till att kunna erbjuda god service till medborgarna 
till en lägre kostnad.

Umeåregionen bildades 1993 och sedan dess har samverkan och samarbete 
skett bland annat inom flyktingmottagning, gemensamma upphandlingar, 
biblioteksverksamhet och turismutveckling.

För att Nordmaling ska växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart 
sätt och för att kunna erbjuda invånarna god service så är kommunens 
ambition att samarbetet inom Umeåregionen ska fördjupas. I framtiden bör 
samarbetet inkludera frågor som rör kollektivtrafik och hållbara resor samt 
kunskapsutbyte och gemensamma insatser för att begränsa och hantera 
effekterna av det förändrade klimatet.

Nedan listas områden inom vilka fördjupad samverkan och samarbete med 
andra kommuner inom regionen kan bedrivas.

• Samarbete för effektiva och hållbara kommunikationer, transporter och 
pendlingsresor mellan kommunerna på väg och järnväg.

• Samarbete för utveckling av besöksnäringen. 

• Samverkan kring miljöarbete och åtgärder för att förbättra 
vattenkvalitet och ekologisk status i älvar, sjöar och hav. 

• Samverkan om vindkraftsetableringar och planering av vindkraft. 

• Fördjupad samverkan för att kunna erbjuda kommunal service av hög 
kvalitet. 

En mellankommunal fråga som kan bli aktuell att diskutera med Umeå 
och Örnsköldsviks kommuner i framtiden är frågan om anläggning av 
en regional flygplats. En flygplats i Nordmaling skulle kunna anläggas i 
anslutning till kommunikationsinfrastruktur som Botnibanan och väg E4. 
Flygplatsen skulle på så sätt kunna bli en regional nod för såväl gods- som 
persontransporter. 

Jubileumsskrift som gavs ut när 
Umeåregionen-samarbetet fyllde 20 
år.
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UTVECKLINGSSTRATEGI
I utvecklingsstrategin ligger fokus på att dra nytta av och utveckla de 
kvaliteter som gör Nordmaling till en attraktiv och bra kommun att leva i. 

De orter både vid kusten och i inlandet där det idag finns offentlig och 
kommmersiell service ska stärkas. På så sätt förbättras tillgängligheten till 
service vilket skapar förutsättningar att bo och verka i hela kommunen. 

Nordmaling är en landsbygdskommun och en kustkommun. Kustmiljöerna 
och miljöerna i anslutning till Lögdeälven och Öreälven är av stor 
betydelse för kommunens framtida utveckling. I utvecklingsstrategin 
föreslås det därför att det ska finnas möjlighet att på ett långsiktigt hållbart 
sätt utveckla olika områden för boende, besöksnäring och för bättre 
tillgänglighet för de som vill utöva rekreation och friluftsliv. 

När Nordmaling siktar mot att växa och öka befolkningen så är det 
viktigt att kulturhistoriskt värdefulla miljöer bevaras och är tillgängliga. 
I utvecklingsstrategin uppmärksammas tre områden där olika delar av 
kommunens historiska utveckling är synliga: Nordmaling som jordbruks- 
och odlingsbygd i Hummelholm, Nordmaling som bruksmiljö i Olofsfors 
och Nordmaling som marin miljö i Järnäsklubb. 

Nordmaling ligger mitt emellan Umeå och Örnsköldsvik. Många pendlar 
både till arbete och studier och är beroende av den mer kvalificerade 
service som finns i Umeå. I utvecklingsstrategin uppmärksammas därför 
de regionala och kommunala transportsamband som är grundläggande för 
Nordmalings fortsatta integration i Umeåregionen.

På de följande sidorna redovisas utvecklingsstrategin både i en strukturbild 
och mer utförligt i text.

Nordmalings centralort från ovan. 
Foto: Nordmalings kommun

Öreälven.  
Foto: Nordmalings kommun

Olofsfors.  
Foto: Tyréns AB

Hummelholm. 
Foto: Tyréns AB

Järnäsklubb. 
Foto: Tyréns AB

UTVECKLINGSSTRATEGI



24   

Norrfors

Hummelholm

Nyåker

Tallberg

Hörnsjö

Trehörningsjö

Gräsmyr

Klöse

Ava

Lögdeå

Järnäsklubb

Rundvik

Nordmaling

Levar
Olofsfors

Gideå

Örnsköldsvik

Husum

Örnsköldsviks kommun

Umeå 
kommun

Vännäs kommun
Bjurholms kommun

Håknäs

Hyngelsböle

Baggård

Järnäs

Öre

Mullsjö

Brattfors

Torrböle

Långed

Djupsjö
Örsbäck

Aspeå

Lögdenäsen

Högåker

Nordsjö

Mjösjö-Näset

Grönnäs
Brattsbacka

Kråken-Tjäruskär

³0 5 10 15 20
km

Teckenförklaring
Områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen  

Primärkärna

Rekreations- och friluftsområde

Sekundärkärna

Värdekärna kulturmiljö

 

Transportsamband

© Lantmäteriet

Utvecklingsstrategi



 25

Befolkningstäthet
I Nordmalings kommun bor det 
5,8 invånare per kvadratkilometer� 
Motsvarande siffra för Sverige 
som helhet är 24,5 invånare per 
kvadratkilometer�
Källa: SCB

Befolkning i Nordmaling
År 2016 hade Nordmalings 
kommun 7132 invånare�
2544 av dessa bodde i 
centralorten Nordmaling och 810 i 
tätorten Rundvik� 
Källa: SCB befolkningsstatistik

Hur ska Nordmaling 
utvecklas?
Under Nordmalings marknad 
2016 fanns möjlighet att svara på 
en enkät där en av frågorna var 
vad som är det viktigaste för att 
Nordmaling ska utvecklas och bli 
bättre� Svaren redovisas nedan�
• Underlätta inflyttning genom 

bostäder inom allmännyttan
• Mer platser på äldreboende
• Mer jobb och mer att göra för 

ungdomar så att de stannar
• Ökad öppenhet för 

invånarnas behov
• Fler arbetstillfällen för alla 

åldrar
• Förbättra badstränderna i 

Rödviken och Korptjärn
• Fler bussturer till 

grannstäderna
• Fler möjligheter för 

entreprenörer
• Att turismen utvecklas
• Verksamheter som lockar till 

sig människor
• Behåll byskolorna
• Få hit fler företag som syns
• Samarbetsklimat i skolan
• Bostäder för pensionärer att 

hyra till rimlig kostnad
• Samarbete med Hörnefors 

inom olika områden
• Var rädd om bönderna som 

håller landskapet öppet
• Omsorgen, näringslivet och 

en fungerande politik

Stärk primär- och sekundärkärnor 
Nordmaling är en kommun med en gles befolkningsstruktur där ungefär 
lika många människor bor i byar och småorter som i tätorter. År 2016 
bodde bara strax under hälften av kommunens invånare i kommunens 
största tätorter Nordmaling och Rundvik. Att kunna bo både i tätorter och 
i landsbygdsområden är en kvalitet som kommunen värderar högt. För att 
det ska vara möjligt även i framtiden så är god tillgänglighet till offentlig 
och kommersiell service av stor betydelse. 

Den glesa befolkningsstrukturen och höga medelåldern i kommunen 
innebär att det kan blir en svår uppgift att upprätthålla offentlig service 
av hög kvalitet i framtiden. Kommunen har därför pekat ut primära och 
sekundära kärnor. Det är orter där det idag finns en viss nivå av offentlig 
service i form av exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. I vissa 
av orterna finns det även arbetsplatser och kommersiell service i form av 
exempelvis dagligvarubutiker. 

Kärnorna har en strategiskt viktig funktion som ett nätverk av serviceorter. 
Tillgänglig service i hela kommunen kan stärka underlaget för service 
och gör så att fler får närmare till exempelvis skola, äldreboende eller till 
affären. Det är både bra för miljön, underlättar människors vardagsliv och 
gör Nordmaling till en attraktiv kommun att bo i.

Nordmalings centralort är kommunens primära kärna eftersom att det är 
den ort där det finns störst utbud av offentlig service, arbetsplatser och 
kommersiell service. I centralorten finns service som inte återfinns någon 
annanstans i kommunen som exempelvis hälsocentral, bibliotek, ishall och 
resecentrum för kollektivtrafiken. Åtgärder för att bibehålla och utveckla 
servicen i Nordmalings centralort ska därför prioriteras eftersom att 
alla kommunens invånare har nytta av att det finns ett fortsatt brett och 
tillgängligt serviceutbud i centralorten. I Nordmaling ska det även finnas 
möjlighet att utveckla bebyggelsen, såväl för bostadsändamål som för 
handel, industrier och besöksanläggningar. När Nordmaling utvecklas ska 
centralortens karaktär av småstadscentrum och de offentliga platserna och 
miljöerna förädlas så att de bjuder in till vistelse och uppmuntrar till möten 
mellan människor. 

Rundvik, Norrfors, Gräsmyr, Nyåker, Lögdeå och Håknäs pekas ut som 
sekundära kärnor i vilka befintlig service ska upprätthållas. I dessa 
orter finns offentlig service i mindre omfattning i form av förskola, 
skola, äldreboende, fritidshem samt kommersiell service i form av 
exempelvis dagligvarubutiker. I sekundärkärnorna kan även bebyggelse 
för bostadsändamål utvecklas vilket dels kan stärka underlaget för service 
och bidra till att skapa en mångfald av boendemiljöer av olika karaktär i 
kommunen.

Service och bebyggelseutveckling i kärnorna kan samverka och 
skapa förutsättningar för en positiv utveckling i hela kommunen. Om 
prioriteringar inte görs så finns risk att servicen blir alltför utspridd och 
att underlaget för att upprätthålla den blir för litet. Det skulle försvåra 
för människor att bo i kommunens landsbygdsområden och riskera att 
förstärka ojämställda samhällsstrukturer som upprätthålls av bristande 
tillgänglighet till service. 

UTVECKLINGSSTRATEGI
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Kusten i Nordmaling
Nordmalings totala kuststräcka 
mäter 224 kilometer� 

Markanvändning i 
Nordmaling
• Cirka 69 % av marken 

i Nordmaling består av 
produktiv skogsmark och 
cirka 16 % av marken består 
av improduktiv skogsmark� 

• Cirka 3,6% av marken i 
Nordmaling består av åker- 
och betesmark�

• Cirka 2,5% av marken i 
Nordmaling är bebyggd�

Källa: SCB

Utveckla landsbygden
Nordmaling vill stärka sin profil som kustkommun och genomförde 
under hösten 2016 ett projekt som syftade till att ta fram underlag för den 
framtida utvecklingen av kusten. I underlaget formulerades övergripande 
mål och förslag gavs på framtida planeringsinsatser som kan bidra till att 
utveckla kust- och havsområdet i Nordmaling. 

Utvecklingsområdena är de områden som ingår i kommunens tillägg 
till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I dessa 
områden kan det finnas möjligheter till försiktig exploatering för såväl 
fritidsboende som permanentboende. Genom att kunna erbjuda möjligheter 
att exploatera i strandnära lägen så skapas ett större utbud av attraktiva 
boendemiljöer som kan locka fler att bosätta sig i kommunen. Det kan i sin 
tur göra det lättare att upprätthålla service vilket kan bidra till att utveckla 
landsbygden.

I utvecklingsområdena kan det också finnas möjlighet att utveckla 
anläggningar för besöksnäringen med mindre gästhamnar, stugor för 
uthyrning, eller andra typer av målpunkter och aktiviteter. Besöksnäringen 
är en framtidsnäring som kan bidra till sysselsättning och utveckling i hela 
kommunen.

Kust- och havsmiljöerna i kommunen är värdefulla tillgångar som kommer 
att vara betydelsefulla för den framtida utvecklingen. De ska utvecklas och 
användas på ett långsiktigt hållbart sätt som inte äventyrar naturvärden 
eller livsvillkor för djur och växter. En hållbar utveckling skapar också 
förutsättningar för att även framtiden kunna nyttja de ekosystemtjänster 
som naturen skapar. 

Kustmiljö med utvecklingspotential, här Kråken. 
Foto: Nordmalings kommun
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Det bästa med Nordmaling
Under Nordmalings marknad 2016 
fanns möjlighet att svara på en 
enkät där en av frågora var vad 
som är det bästa med Nordmaling� 
Svaren redovisas nedan�
• Naturen nära centrum
• Invånarna
• Hörnsjö med omnejd
• Läget
• Underbar sommarstad
• Bra med affärer
• E4 och Botniabanan
• Havsnära
• Snabb och god service av 

kommunen
• Fin verksamhet i församlingar 

och föreningar
• Banker, affärer och 

kommunikationer
• Nuvarande politik med 

kommunalrådet
• Lång kustremsa
• Att kommunen gör rätt saker

Nordmaling med tre ord
Under Nordmalings marknad 2016 
fanns möjlighet att svara på en 
enkät där en av frågorna var hur 
Nordmaling kan beskrivas med tre 
ord� Svaren redovisas nedan�
• Utvecklingsbart, vänligt, lugnt
• Lev, må, trivs
• Natur, avfolkning, tillbakagång
• Havet, älvarna, service
• Byarna, centrum, 

människorna
• Framåtsträvande, naturen, 

företagarvänligt

TIllgängliggör kulturmiljöer 
På de platser som pekats ut som värdekärnor för kulturmiljö synliggörs tre 
sidor av kommunens historiska utveckling: Nordmaling som jordbruks- 
och odlingsbygd i Hummelholm, Nordmaling som bruksmiljö i Olofsfors 
och Nordmaling som marin miljö i Järnäsklubb. 

Det är mycket betydelsfullt att dessa kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
hålls tillgängliga för alla, såväl nya som gamla, kommuninvånare och 
tillfälliga besökare. Kulturmiljöerna skapar möjlighet för samtida och 
framtida generationer att läsa den historiska utvecklingen som den kommer 
till uttryck i landskapet och i den byggda miljön. Förståelse av olika platser 
och dess historia kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekologiskt som 
socialt. Att åstadkomma en hållbar utveckling är särskilt angeläget när 
Nordmaling tar sikte mot att vända den negativa befolkningsutvecklingen 
och i framtiden hoppas kunna välkomna många nya invånare till 
kommunen. Kulturmiljöerna är även populära som besöksmål och kan i 
framtiden utvecklas på ett hållbart sätt som attraktiva målpunkter för både 
Nordmalingsbor och besökare.

Utveckla natur- och friluftsområden
Det varierande natur- och kulturlandskapet som finns i Nordmaling är en 
stor kvalitet och attraktivitetsfaktor. Natur- och kulturmiljöerna bidrar 
till att skapa värdefulla ekosystemtjänster som exempelvis möjligheten att 
utöva friluftsliv och rekreation. Kommunens mål är att fler än idag ska få 
möjlighet att se, uppleva och använda landskapet och de rika och vackra 
naturmiljöerna. De områden som pekas ut i utvecklingsstrategin anses 
särskilt värdefulla för människors möjligheter att utöva friluftsaktiviteter 
och rekreation. De har även potential att användas för besöksändamål i 
framtiden.

Öreälven och Lögdeälven är outbyggda meandrande skogsälvar som 
sträcker sig genom hela kommunen, från inlandet ner till kusten. De 
erbjuder möjlighet till naturupplevelser i tysta och orörda miljöer och 
aktiviteter så som vandring, hästridning, fiske och paddling. Älvarna är 
mycket värdefulla och ska skyddas och användas på ett sådant sätt att 
negativ påverkan på de natur- och landskapsvärden som skänker dem dess 
unika särprägel kan undvikas. 

Även Nordmalings långa och varierade kuststräcka med riksintressanta 
naturvärden är en stor tillgång för kommunen. Kusten i Nordmaling 
erbjuder bad från såväl klippstränder som sandstränder, vandring 
längs leder i vackra naturområden och möjligheter till båtutflykter och 
olika friluftsaktiviteter. Det finns stor potential att utveckla fler olika 
typer av aktiviteter, målpunkter och besöksmål i kustområdet utan att 
tillgängligheten till områdena eller natur- och landskapsvärden äventyras.

UTVECKLINGSSTRATEGI
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Resande på Botniabanan
Varje månad reser ungefär  
120 000 människor med tåg på 
Botniabanan� Av resorna så är 
cirka 60 % pendlingsresor till 
arbete och studier� Hur många 
som pendlar med Botniabanan 
från eller till Nordmaling är inte 
känt� 
Källa: Norrtåg AB

Utveckla och stärk transportsambanden
Nordmalings läge mitt emellan Umeå och Örnsköldsvik innebär 
att väl fungerande transporter av gods och människor på väg och 
järnväg är mycket angeläget för kommunens framtida utveckling. De 
transportsamband som pekas ut har stor betydelse både för kommunens 
integration i regionen och för att koppla ihop kommunens olika delar med 
varandra.

Många människor pendlar idag med tåg till studier och arbete i 
angränsande kommuner. Det är därför av största vikt att det råder 
hög turtäthet, punktlighet och effektivitet i transporterna med tåg på 
Botniabanan mellan Nordmaling, Umeå och Örnsköldsvik. På så sätt kan 
Nordmaling i framtiden vara en attraktiv boendekommun i en expansiv 
arbetsmarknadsregion. Det bör även finnas möjlighet att i framtiden 
transportera mer gods på Botniabanan än idag. Det är angeläget både 
för att utsläpp av klimatförändrande växthusgaser ska minska och för 
att näringslivet i kommunen ska ges goda förutsättningar att växa och 
utvecklas. Även väg E4 är ett transportstråk som är mycket betydelsefullt 
för ett väl fungerande regionalt samspel.

Även kopplingen mellan de orter som pekats ut som sekundärkärnor i  
landsbygdsområdena i inlandet och tätorterna vid kusten är betydelsefulla. 
Transportstråken mellan inlandet och kusten ska stärkas och i framtiden 
användas för en större andel hållbara transporter än vad som sker idag. 

För att Nordmalings profil som kustkommun ska kunna utvecklas så är det 
även viktigt med väl fungerande transportstråk ut till kusten. 

Tåg från Norrtåg. Foto: Norrtåg AB. Fotograf: Peter Garpenfjäll
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ANVÄNDNING
I denna del  av översiktsplanen redovisas grunddragen i den framtida 
mark- och vattenanvändningen samt hur kommunen avser tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder. Även områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen redovisas liksom kommunens syn på den framtida 
utvecklingen av transportsystemet. 

På nästa sida presenteras en övergripande användningskarta för hela 
kommunens yta. På de efterföljande sidorna presenteras den framtida 
mark- och vattenanvändningen i olika delar av kommunen mer utförligt.
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Tätort och småort
En tätort är en ort med 
sammanhängande bebyggelse 
och minst 200 invånare� 
En småort är en ort med  
sammanhängande bebyggelse 
och mellan 50 - 199 invånare� 
Källa: SCB

Bostäder och boende i 
Nordmalings kommun
Den vanligaste bostadstypen i 
Nordmaling är småhus� Hela  
73 % av bostäderna i Nordmalings 
kommun bestod av småhus år 
2017�
År 2017 såldes 55 småhus i 
Nordmaling till ett medelpris av 
800 000 kr� Priserna för småhus 
i Nordmaling har stigit med 49 % 
mellan 2012 och 2017� 
År 2017 bytte även 25 fritidshus 
ägare till ett medelpris av  
1 078 000 kr�
Källa: SCB statistikdatabasen

Tätorter och småorter
I detta avsnitt redovisas hur kommunen avser tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder. Även områden där den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen för bostadsändamål, handel, centrumfunktioner, 
kontor och offentlig service kan komma att ske redovisas.

Övergripande riktlinjer för bebyggelseutveckling
Nedanstående riktlinjer för utvecklingen av bebyggelse för bostäder, 
offentlig service och handel har formulerats med utgångspunkt i den 
övergripande utvecklingsstrategin: 

 • Större och mer omfattande exploateringar av bebyggelse för 
bostäder, handel eller offentlig service bör i första hand lokaliseras 
till Nordmalings centralort där det redan idag finns välutbyggd 
infrastruktur, offentlig och kommersiell service och goda 
kommunikationer.

 • Ny bebyggelse som kan bidra till att stärka det befintliga underlaget 
och efterfrågan på offentlig och kommersiell service kan även 
lokaliseras till mindre tätorter och småorter så som Rundvik, 
Nyåker, Gräsmyr, Norrfors, Lögdeå och Håknäs.

 • Det ska även vara möjligt att uppföra bebyggelse i mindre 
utsträckning inom befintliga bebyggelsestrukturer och bybildningar 
i kommunens landsbygdsområden.

Bostadsförsörjning
Det övergripande målet för bostadsförsörjningen i Nordmalings kommun 
är att skapa förutsättningar för dagens och framtidens Nordmalingsbor 
att kunna tillgodose sina behov av boende. Det ska därför finnas ett utbud 
av bostäder som möjliggör för människor att bo på olika sätt utifrån olika 
förutsättningar och preferenser. Det ska vara möjligt att bo ensam eller 
tillsammans med andra, i olika typer av boendemiljöer och bostäder. Alla 
som bor i eller vill flytta till Nordmalings kommun ska kunna känna sig 
trygga med att det finns bostäder som motsvarar deras preferenser, behov 
och ekonomiska förutsättningar i olika skeden av livet. 

Flerbostadshus i Nordmalings centralort under uppförande vintern 2018. 
Foto: Nordmalings kommun.

ANVÄNDNING



34   

Bostäder för olika grupper
Ungdomar
I Nordmaling finns det för få bostäder som passar för ungdomar. Den 
främsta orsaken är att hyrorna för de bostäder som finns tillgängliga i 
många fall är för höga. Att det finns för få små lägenheter och lägenheter 
med rimliga hyror innebär att ungdomar har svårt att tillgodose sina behov 
på bostadsmarknaden i Nordmaling idag.

Nyanlända
Även för nyanlända så finns det för få bostäder. Det beror på att det saknas 
såväl större som mindre lägenheter med billiga hyror. Nyanlända som ännu 
inte har en fast inkomst har även svårt att få hyreskontrakt. Kommunen 
samarbetar med allmännyttan, privata hyresvärdar och med privatpersoner 
för att nyanlända ska kunna tillgodose sina bostadsbehov i Nordmaling.

Äldre
För äldre personer i behov av särskilt boende behöver det tillkomma cirka 
20 platser under en 10-årsperiod för att tillgodose de behov som finns i 
kommunen. För personer med funktionsnedsättning eller andra som är i 
behov av särskilda boendeformer bedöms det i dagsläget råda balans på 
bostadsmarknaden i Nordmalings kommun. 

Situationen för olika grupper på bostadsmarknaden följs upp årligen av 
kommunen. Det gör att kommunen och privata aktörer i tidiga skeden kan 
planera för olika åtgärder för att kunna tillgodose de behov som finns och 
uppstår i framtiden.  

Vägledning bostäder
Kommunen ska ha god planberedskap för att möjliggöra nyproduktion 
av bostäder. I översiktsplanen pekas områden ut där nya bostäder kan 
tillkomma. Kommunen ska ta initiativ till detaljplaner i de områden där 
det bedöms finnas intresse att uppföra nya bostäder. Kommunen bör även 
se över befintliga detaljplaner. Dels för att se var det finns mark som 
redan idag kan bebyggas och hur mycket som kan byggas men också för 
att se om detaljplaner kan behöva ändras för att möjliggöra byggande av 
vad som efterfrågas idag. Redan detaljplanerade och byggbara tomter bör 
marknadsföras till såväl allmänhet som byggherrar. 

Kommunen ska varje mandatperiod anta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. I arbetet med att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska en analys av behovet av bostäder genomföras 
med utgångspunkt i demografi, marknadsförutsättningar och det befintliga 
beståndet av bostäder. 

Vid nyproduktion är det viktigt att rätt typer av bostäder tillkommer som 
kan ge störst positiv effekt på bostadsmarknaden och på det långsiktiga 
behovet av bostäder. I Nordmalings bedöms det idag framförallt finns 
brist på mindre bostäder med låga hyror. Om rätt bostäder byggs så kan 
det bidra till större rörlighet på bostadsmarknaden i Nordmaling. Det kan 
leda till att billigare bostäder i det äldre beståndet frigörs vilka då kan 
efterfrågas av exempelvis nyanlända och ungdomar.

ANVÄNDNING
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Inventering av befintligt bestånd bör genomföras i syfte att undersöka 
om det finns lägenheter som kan byggas om för att bättre passa det som 
efterfrågas och de behov som finns idag. På så sätt kan nya lägenheter 
tillskapas till lägre kostnad än vid nyproduktion. 

Kommunen bör även undersöka om det finns intresse att bo gemensamt 
i bogemenskaper eller kollektivboenden. Att fler kan bo gemensamt kan 
både göra boendet billigare och stärka den sociala hållbarheten. 

Även intresse för och behov av trygghetsboende bör undersökas. 
Erfarenheter från andra kommuner visar att det är en uppskattad 
boendeform bland äldre som skapar förutsättningar för fler att bo kvar 
längre i eget boende. Trygghetsboenden kan även bidra till att stärka 
äldres självkänsla och välmående och uppmuntrar till samvaro. Även 
tillgängligheten i det befintliga beståndet bör inventeras för att få bättre 
kunskap om behov av anpassningar. 

Kommunen bör även i framtiden via allmännytan och genom samarbete 
med privata hyresvärdar och privatpersoner underlätta för människor att 
etablera sig i kommunen. En trygg bostadssituation är av stor betydelse för 
en fortsatt lyckosam etablering och integration.

På grund av att det finns få privata aktörer på den relativt svaga 
bostadsmarknaden i Nordmaling så måste kommunen ta ett stort ansvar 
för bostadsförsörjningen genom det kommunalt ägda och allmännyttiga 
bostadsbolaget Nordmalingshus AB.

Bild från äldreboende. Foto: Nordmalings kommun.
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Nordmaling och Levar
I detta avsnitt redovisas hur kommunen tänker sig den framtida 
markanvändningen och utvecklingen i Nordmalings centralort och Levar. 
Det är i Nordmaling som den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen 
föreslås ske de närmaste åren. Målet är att Nordmalings kvaliteter 
som centrum för kommersiell och offentlig service i kommunen ska 
vidareutvecklas med en blandning av olika funktioner. Målet är också att 
skapa förutsättningar för en variation av boendemiljöer där ska finnas 
olika typer av bostäder, allt ifrån villor och radhus till flerbostadshus 
ända upp till sex våningar. Därför pekas utvecklingsområden och 
förtätningsområden både för bostäder, besöksnäring, handel och andra 
ändamål ut. I avsnittet som behandlar transportsystemets utveckling ges 
också förslag på hur gång- och cykelvägnätet kan utvecklas för att göra det 
enklare att transportera sig till fots och med cykel inom centralorten.

I stora delar av centralorten föreslås markanvändningen förbli ungefär 
densamma som idag. Centralorten och Levar ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Kommunens ledningsnät 
och anläggningar bedöms klara ett kraftigt tillskott av boende varför 
kapacitetshöjande åtgärder ej bedöms vara nödvändiga.

Centrala Nordmaling.. Foto: Nordmalings kommun
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Villor och småhus
I områden med beteckningen B finns redan idag villor och småhus 
Befintlig bebyggelse mäter mellan en och två våningar. Områdena är 
detaljplanerade för bostadsändamål. 

Avsikt
I huvudsak oförändrad användning med möjlighet till komplettering på 
detaljplanerad mark. 

Vägledning
Inom områdena finns lediga detaljplanerade tomter på vilka ny bebyggelse 
i upp till två våningar kan tillkomma. Ny bebyggelse ska anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Bostadsområde i Nordmaling.  
Foto: Nordmalings kommun
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Blandad användning - BCHKOS
Området med beteckningen BCHKOS omfattar de centrala delarna av 
Nordmaling. I området finns redan idag flerbostadshus, kontor, handel och 
centrumfunktioner. Området är detaljplanerat. 

Beteckningen BCHKOS innebär att området får användas för bostäder, 
centrumfunktioner, handel, kontor, tillfällig vistelse och för utbildning. 
Exploateringen i området är högre än i övriga delar av Nordmaling. 
Befintlig bebyggelse mäter från en upp till fyra våningar. Ett 
flerbostadshus om sex våningar byggs på Kungsvägen och kommer att stå 
klart under 2018.

Avsikt
Utveckling genom förtätning och komplettering av bebyggelse och 
upprustning av offentliga miljöer och stråk. 
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Flerbostadshus som byggs på 
Kungsvägen. Foto: Tyréns AB.

ANVÄNDNING



40   

Vägledning
Blandad användning ska eftersträvas i området. Marken får därför 
användas för olika typer av centrumskapande verksamheter, bostäder, 
handel, kontor, hotell, utbildning och kulturella verksamheter som för att 
vara tillgängliga för allmänheten ska ligga i centrala lägen. Möjligheten 
att använda lokaler som idag står tomma för andra ändamål bör 
undersökas. Det kan exempelvis handla om behov av nya lokaler för skola, 
ungdomsgård eller olika typer av mötesplatser eller lokaler för skapande 
och kreativa verksamheter av olika slag.

Högre exploatering både vad gäller exploateringsgrad och höjd på 
bebyggelse kan tillåtas i detta område än i övriga delar av centralorten. 
Bebyggelse kan tillåtas upp till fyra våningar. Högre bebyggelse ska 
föregås av särskild prövning med hänsyn till påverkan på kulturmiljö, 
landskapsbild, skuggning och annan omgivningspåverkan. Ny bebyggelse 
ska placeras i gräns mot gata för att förstärka känslan av småstadscentrum. 
Nya detaljplaner kan behöva upprättas för att möjliggöra bebyggelse av den 
typ och skala som anges ovan.

De offentliga miljöerna ska gestaltas så att de blir inbjudande att vistas i. 
Det kan exempelvis handla om att rusta upp park- och gatumiljöer, se över 
belysning eller placering av bänkar.

Vid exploatering är det viktigt att ta hänsyn till kulturmiljön i anslutning 
till kyrkan. Ny bebyggelse får inte leda till negativ påverkan på 
kulturhistoriska värden eller miljöer. Byggnadsantikvarisk kompetens bör 
konsulteras vid åtgärder som kan komma att påverka kyrkomiljön för att 
undvika negativ påverkan. Vid exploatering ska säkerställas att behov av 
parkering för såväl cyklister som bilister kan tillgodoses.

Centrala Nordmaling från ovan. Foto: Nordmalings kommun

Nordmalings centrum.  
Foto: Tyréns AB.
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Ungefärlig utbredning av 
utvecklingsområdet vid Rödviksvägen 
Foto: Nordmalings kommun 

Utvecklingsområde villor och småhus
Området med beteckningen UB 1 ligger i anslutning till Rödviksvägen och 
är idag inte bebyggt. Området ligger cirka 1 km från resecentrum och 600 
m från Nordmalings centrum. Området har inte bedömts ha höga natur- 
eller friluftsvärden, ligger i anslutning till infrastruktur och är tillgängligt 
till fots, med cykel och bil. Ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt 
vatten- och avloppsnät.

Avsikt
Ny användning - bostäder i form av småhus och radhus.

Vägledning
Området får exploateras för bostadsändamål. Bebyggelse kan uppföras 
i form av småhus, villor och radhus i upp till två våningar. Exploatering 
ska föregås av detaljplan. Vid framtida planering och exploatering i 
anslutning till Rödviksvägen ska hänsyn tas till trafikbuller. Antalet nya 
anslutningar till Rödviksvägen ska begränsas så att inte bilar korsar gång- 
och cykelvägen på för många ställen vilket påverkar trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter. Vid detaljplanering ska dagvattenhantering särskilt 
uppmärksammas. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och 
avlopp. Grundläggningsförhållanden ska utredas innan planering och 
exploatering.
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Utvecklingsområde flerbostadshus
Området med beteckningen UB 2 ligger i anslutning till Kungsvägen cirka 
300 m från resecentrum och cirka 600 m från Nordmalings centrum. På 
området finns idag kommunförrådet.

Avsikt
Ny användning - bostäder i form av flerbostadshus.

Vägledning
Området får exploateras för bostadsändamål. Området gränsar till ett 
verksamhetsområde i norr. Det gör att omgivningsspåverkan i form av 
exempelvis skuggning kan begränsas varför det är lämpligt för bebyggelse 
upp till sex våningar.
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Områdets läge i centralorten.  
Foto: Nordmalings kommun 

Området som det ser ut idag. 
Foto: Tyréns AB
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Områdets läge i centralorten.  
Foto: Nordmalings kommun 

Utvecklingsområde blandad bostadsbebyggelse
Området med beteckningen UB 3 ligger i anslutning till Stallgatan i 
närheten av Nordmalings hälsocentral. Området är beläget cirka 600 m 
från dagligvaruhandel vid Affärsvägen, cirka 600 m från Nordmalings 
centrum och cirka 2 km från Resecentrum. Prästbäcken passerar väster om 
området.

Avsikt
Ny användning - bostäder i form av flerbostadshus, radhus och villor/
småhus.

Vägledning
Området får exploateras för bostadsändamål. Områdets kan både bebyggas 
med flerbostadshus, radhus och småhus och villor. Bebyggelse får 
uppföras upp till tre våningar. Vid detaljplanering ska översvämningsrisker 
i anslutning till Prästbäcken särskilt uppmärksammas och utredas. 
Kolonilotterna i norra delen av området ska beaktas vid planläggning. 
Potentiell påverkan på Prästbäcken ska undersökas i samband med 
fortsatt planering. Dagvatten ska omhändertas lokalt och direktutsläpp till 
Prästbäcken ska undvikas.
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Utvecklingsområde bostäder och besöknäring
Notholmen  med beteckningen UBR ligger cirka 1 km från Nordmalings 
centrum och 2 km från resecentrum. Området är  redan idag delvis 
exploaterat och det finns en kaj och en småbåtshamn. Ny bebyggelse kan 
anslutas till kommunalt vatten och avloppsnät.

Avsikt
Ny användning - bostäder och besöksanläggning.

Vägledning
Notholmen kan användas för bostadsändamål, besöksanlägging och 
tillfällig vistelse. Möjlighet att uppföra bebyggelse i form av småhus och 
villor, radhus eller flerbostadshus i upp till två våningar ska vara tillåtet. 

Småbåtshamnen ska kunna utvecklas för att ta emot fler besökare än 
idag. Området ska även kunna användas för serviceanläggning, café 
och restaurang. Ett program för utveckling av området bör tas fram 
där förutsättningar och mål för utveckling av bebyggelse, omsorgsfullt 
gestaltade allmänna platser och grönytor, gästhamn och möjlighet att 
anlägga badplats utreds. Det är mycket angeläget att området i sin helhet 
inte privatiseras utan utvecklas som en plats för både boende och besökare. 
Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. I takt 
med att området exploateras ska gång och cykelväg till området byggas. 
Inom området ska exploatering inom strandskyddat område kunna prövas.

I området finns markföroreningar som ska utredas inför fortsatt planering.
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Notholmen. 
Foto: Nordmalings kommun 

Kajen på Notholmen. 
Foto: Tyréns AB 
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Utredningsområde bostäder
Torsbäcken med beteckningen U(B) ligger norr om E4 och Botniabanan 
cirka 1,5 km från Nordmalings centrum och i nära anslutning till 
Nordmalings resecentrum. I området finns idag två gårdar som är 
bebodda.

Avsikt
Utred möjlighet till ny användning - bostäder.

Vägledning
Fortsatt planering och utredning ska utröna vilken typ av bebyggelse och i 
vilken omfattning bebyggelse kan vara lämplig att uppföras i området. 

Området är sankt och korsas av Torsbäcken som är en vattenförekomst 
med miljökvalitetsnormer. Exploateringar för inte påverka Torsbäcken 
negativt. Markförhållandena måste utredas för att klargöra var och hur 
bebyggelse kan placeras inom området.

En förutsättning för exploatering är att trafiksäkra miljöer för oskyddade 
trafikanter kan skapas. Det är särskilt viktigt till målpunkter söder om 
väg E4. Bullersituationen måste också  kartläggas. Det är även viktigt att 
säkerställa att väg E4 som är av riksintresse för kommunikationer inte 
påverkas på ett negativt sätt. I väster gränsar området till Olofsfors som 
är av riksintresse för kulturmiljövården. Vid framtida planering ska det 
säkerställas att negativ påverkan på riksintresset undviks.
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Offentlig service
Kommunhuset som är säte för kommunens administration och 
förvaltningar återfinns inom område med beteckningen K. Inom område 
med beteckningen S finns skola, bibliotek, sporthall och samlingslokal.
Inom områden med beteckningen D återfinns hälsocentral, äldreboende 
och dagcenterverksamhet. Räddningstjänsten återfinns inom område med 
beteckningen T.

Avsikt
Oförändrad användning. 

Vägledning 
Inom rödmarkerade områden får offentlig service av olika karaktär 
bedrivas så som bibliotek, kontor, samlingslokaler, kulturinstitutioner, 
utbildningslokaler samt vård- och omsorgsinrättningar. Kommunen bör 
uppmärksamma behov av lokaler som kan ge plats för olika kulturuttryck, 
skapande verksamheter och andra kulturankutna aktiviteter. Dessa bör 
ligga centralt för att vara tillgängliga för allmänheten.
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Kommunhuset i Nordmaling.  
Foto: Tyréns AB

Artediskolan. 
Foto: Nordmalings kommun
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Matbutik i Nordmaling.  
Foto: Tyréns AB

Handel
Område med beteckningen H används idag för handelsändamål. Även 
inom förtätningsområde med beteckningen BHKO finns idag handel. 

Avsikt
Oförändrad användning. 

Vägledning
Områdena får användas för handel. Dagligvaruhandel och detaljhandel ska 
koncentreras till områden med beteckningen H samt förtätningsområde 
med beteckningen BHKO. Handel med skrymmande varor eller 
partihandel kan även tillåtas inom områden avsedda för verksamheter med 
beteckningen J söder om väg E4.

B

Kungsv�

Kyrka

Notholmen

Resecentrum

Rödviksvägen

Affärsvägen

Hemvägen

Stallgatan

Kungsv�

Bryg
ga

reg
�

Hamng
�

Hamng
�

Backvägen

Rödviksvägen

Riddarg�

Sk
ol

g�

Kommunhus

Skola

E4

E4

0 150 300 450 600
meter

BHKO

BHKO

H

J

J

J

© Lantmäteriet

ANVÄNDNING



48   

Grönområde
Områden med beteckningen N är grönområden som nyttjas för friluftsliv 
och rekreation. 

Avsikt
Oförändrad användning. Förädla och utveckla centralortens gröna 
strukturer. 

Vägledning
Områdena får användas för friluftsliv och rekreation. Områdena kan göras 
mer tillgängliga genom utveckling av promenadstråk och motionsslingor. 
Områdena kan också förädlas med genomtänkt gestaltning och utformning 
så att de blir mer inbjudande att vistas och uppehålla sig i. De skulle 
då kunna fungera som offentliga mötesplatser i högre utsträckning än 
idag. Genomtänkt belysning stärker tillgängligheten och ökar känslan 
av trygghet. Ur trygghetssynpunkt är det viktigt att promenadstråk och 
motionsslingor anläggs så att de kan användas både dagtid och kvälls- och 
nattetid och så att det är möjligt att välja flera olika vägar. Vegetation bör 
även underhållas för att bidra till ökad trygghet och trivsel. 
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Ängsmark i Levar. Foto: Tyréns AB.
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Norrskenshallen Foto: Nordmalings 
kommun 

Övriga funktioner
I Nordmaling finns även områden som används för begravning - M, 
religiös verksamhet - R1, idrotts- och fritidsanläggningar - R2,  
camping - O, resecentrum - T, samt reningsverk, vattentorn och  
värmeverk - E.

Avsikt
Oförändrad användning. 

Vägledning
Inom områdena ska markanvändningen vara oförändrad. Det ska finnas 
möjlighet till komplettering och utveckling av befintlig bebyggelse. 
Inom kyrkomiljön som är av riksintresse för kulturmiljövården ska 
ny- eller ombyggnationer genomföras med stor omsorg till kulturmiljön 
och underordnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Eventuella 
byggnationer ska föregås av analys av påverkan och behov av 
anpassningsåtgärder. Byggnadsantikvarisk kompetens bör konsulteras vid 
åtgärder som kan komma att beröra miljön vid kyrkan.
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Verksamheter och industrier
Områden med beteckningen J är områden som redan idag är 
detaljplanerade för industri eller verksamheter med utrymme att utveckla 
ytterligare verksamheter. 

Avsikt
Oförändrad användning inom detaljplanerade områden.

Vägledning
Nya verksamheter bör i första hand lokaliseras på redan detaljplanerad 
mark söder om väg E4 och i anslutning till det nya industrispåret i 
Rundvik. Nya verksamheter ska följa riktlinjer för omgivningsbuller 
och anläggas med hänsyn till närliggande bostadsområden. Inom 
verksamhetområden belägna söder om E4 kan handel med skrymmande 
varor tillåtas. 

Utveckling av verksamheter i Olofsfors ska ske med hänsyn till 
kulturmiljövärden och den kulturhistoriskt intressanta miljön. Exploatering 
ska föregås av analys av påverkan på kulturmiljö och behov av 
anpassningsåtgärder.
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Industrimark väster om Nordmalings 
resecentrum. Foto: Nordmalings 
kommun 
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Småbåtshamnen i Rundvik 
Foto: Tyréns AB

Bostadsområde i Rundvik 
Foto: Tyréns AB

Rundvik 
I detta avsnitt redovisas hur kommunen tänker sig den framtida 
markanvändningen i Rundvik som är kommunens näst största tätort. 
I huvudsak föreslås markanvändningen i Rundvik förbli oförändrad. 
Bostäder får uppföras inom befintliga bostadsområden både i form 
av villor och småhus och flerbostadshus upp till fyra våningar. Ett 
nytt industrispår håller på att anläggas i Rundvik som ska ansluta till 
Botniabanan. Det skapar förutsättningar för effektiva och hållbara 
godstransporter. Det skapar också förutsättningar för utveckling av 
olika typer av verksamheter och industrier i Rundvik. Kommunen 
föreslår därför att nya verksamheter av olika slag framförallt ska 
anläggas i Rundvik där de kan dra nytta av att ligga i närheten av det nya 
industrispåret.

Rundvik ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Kommunens ledningsnät och anläggningar bedöms klara ett 
kraftigt tillskott av boende varför kapacitetshöjande åtgärder ej bedöms 
vara nödvändiga vid tillskott av boende i Rundvik.

Rundvik från ovan. Foto: Nordmalings kommun.
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Bostadsområde i Rundvik från ovan. 
Foto: Nordmalings kommun 

Bostäder
I områden med beteckningen B finns redan idag villor, småhus och 
flerbostadshus. Befintlig bebyggelse mäter upp till tre våningar. Områdena 
är detaljplanerade för bostadsändamål. 

Avsikt 
Oförändrad användning

Vägledning
Inom områdena finns lediga tomter på detaljplanerad mark på vilka ny 
bebyggelse för bostadsändamål kan uppföras. Bebyggelse får uppföras upp 
till fyra våningar. Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet. 
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B Masonitev�
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Offentlig service, handel med mera
Inom rödmarkerat område med beteckningen BDHRS återfinns lokaler 
som används eller som har använts för äldreboende, förskola, handel, 
restaurang, kyrka och samlingslokal. 

Avsikt
Oförändrad användning. 

Vägledning
Området för användas för vård, skola, handel, religiös verksamhet, 
restaurang, samlingslokal och kulturella verksamheter.  

Rundviks skola. Foto: Tyréns AB
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Strandområde i Rundvik. Foto: 
Tyréns AB 

Grönområden
Områden med beteckningen N är grönområden som nyttjas för friluftsliv 
och rekreation. Inom området finns motionsspår. 

Avsikt
Oförändrad användning. 

Vägledning
Området får användas för friluftsliv och rekreationsändamål. Området kan 
göras mer tillgängligt genom belysning och underhåll av vegetation som 
ökar känslan av trygghet.

Hamn
Gråmarkerat område med beteckningen T används som småbåtshamn. 

Avsikt
Oförändrad användning.

Vägledning
Området får användas som småbåtshamn med tillhörande funktioner. 
Servicebyggnader och byggnader som kan användas för café eller enklare 
severing får uppföras.
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Verksamheter och industrier
Områden med beteckningen J är områden som redan idag är 
detaljplanerade och som används för industriändamål. I Rundvik bedrivs 
framför allt såg- och träindustri och inom befintligt industriområde finns 
även en hamnanläggning som används för transporter. I område med 
beteckningen JT pågår arbete med detaljplan för att möjliggöra anläggande 
av industrispår som kan ansluta till Botniabanan. 

Avsikt
Oförändrad användning inom redan detaljplanerade områden. Ny 
användning inom område med beteckningen JT där industrispår ska 
anläggas. 

Vägledning
Nya verksamheter bör i första hand etableras i anslutning till det nya 
industrispåret. Hamnverksamhet ska även i fortsättningen vara tillåten 
inom område med beteckningen J.

Nya verksamheter ska följa gällande riktlinjer för omgivningsbuller och 
ska anläggas med hänsyn till närliggande bostadsområden. 

Riksintresset för naturvård och friluftsliv bedöms inte påverkas av 
anläggande av industrispår och verksamheter inom området med 
beteckningen JT. 
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Sågverket i Rundvik.  
Foto: Nordmalings kommun 

ANVÄNDNING



   57

Tätort och småort
En tätort är en ort med 
sammanhängande bebyggelse 
och minst 200 invånare� 
En småort är en ort med  
sammanhängande bebyggelse 
och mellan 50 - 199 invånare� 
Källa: SCB

Övriga tätorter och småorter
I detta avsnitt redovisas markanvändningen i tätorter och småorter i 
kommunen. De orter som redovisas nedan är utpekade som sekundära 
kärnor i den utvecklingsstrategi som redovisas i översiktsplanen. Att det 
finns service i form av exempelvis förskola, äldreboende eller mataffär 
i nedanstående orter är av stor betydelse för att det ska vara möjligt och 
attraktivt att bo i kommunens landsbygdsområden även i framtiden. 
Orterna erbjuder en annan typ av boendemiljöer än i Nordmaling och 
Rundvik. Det finns arbetsplatser i orterna men många pendlar till arbete på 
annat håll.

För att stärka och upprätthålla underlaget för offentlig och kommersiell 
service så ska det vara tillåtet att uppföra ny bostadsbebyggelse i orterna. 
Det ska också vara möjligt att uppföra eller vidareutveckla bebyggelse 
eller mark som kan användas för exempelvis förskoleverksamhet, handel, 
äldreboende eller andra verksamheter som redan idag bedrivs i orterna. 

Gräsmyr. Foto: Nordmalings kommun.
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Gräsmyr
Gräsmyr är utpekad som sekundärkärna i utvecklingsstrategin och är en 
ort där kommunen ska prioritera att upprätthålla service. I Gräsmyr finns 
bostäder, förskola, skola, fritidshem, äldreboende och dagligvarubutik. Nya 
bostäder stärker underlaget för service och kollektivtrafik.

Avsikt
Oförändrad användning med möjlighet till utveckling av bebyggelsemiljö 
och offentlig och kommersiell service.

Vägledning
I Gräsmyr ska det finnas möjlighet att bygga inom befintlig 
bebyggelsestruktur. Bebyggelse får användas till bostäder, vård, handel och 
utbildning. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och anpassas 
i skala till befintlig bebyggelse. Aktivt brukad jordbruksmark får inte tas i 
anspråk för bebyggelse. 

Gräsmyr loge. 
Foto: Amanda Fridh
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Byvägen i Håknäs. 
Foto: Tyréns AB

Håknäs
Håknäs är utpekad som sekundärkärna i utvecklingsstrategin och är en 
ort där kommunen ska prioritera att upprätthålla service. I Håknäs finns 
bostäder, förskola, fritidshem och ett flertal småföretagare i närområdet. 
Nya bostäder stärker underlaget för service och kollektivtrafik.

Avsikt
Oförändrad användning med möjlighet till utveckling av bebyggelsemiljö 
och offentlig och kommersiell service.

Vägledning
I Håknäs ska det finnas möjlighet att bygga inom befintlig 
bebyggelsestruktur. Bebyggelse får användas till bostäder, vård, handel och 
utbildning. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och anpassas 
i skala till befintlig. Aktivt brukad jordbruksmark får inte tas i anspråk för 
bebyggelse. 
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Lögdeå
Lögdeå är utpekad som sekundärkärna i utvecklingsstrategin och är en 
ort där kommunen ska prioritera att upprätthålla service. I Lögdeå finns 
bostäder, förskola, skola, fritidshem och klädbutik. Nya bostäder stärker 
underlaget för service och kollektivtrafik. 

Avsikt
Oförändrad användning med möjlighet till utveckling av bebyggelsemiljö 
och offentlig och kommersiell service.

Vägledning
I Lögdeå ska det finnas möjlighet att bygga inom befintlig 
bebyggelsestruktur. Bebyggelse får användas till bostäder, vård, handel och 
utbildning. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och anpassas 
i skala till befintlig bebyggelse. Aktivt brukad jordbruksmark får inte tas i 
anspråk för bebyggelse.  
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Odlingslandskap i Lögdeå. 
Foto: Nordmalings kommun

ANVÄNDNING



   61

Norrfors kyrka 
Foto: Nordmalings kommun

Norrfors
Norrfors är utpekad som sekundärkärna i utvecklingsstrategin och är en ort 
där kommunen ska prioritera att upprätthålla service. I Norrfors finns idag 
bostäder och äldreboende. Nya bostäder stärker underlaget för service och 
kollektivtrafik. 

Avsikt
Oförändrad användning med möjlighet till utveckling av bebyggelsemiljö 
och offentlig och kommersiell service.

Vägledning
I Norrfors ska det finnas möjlighet att bygga inom befintlig 
bebyggelsestruktur. Bebyggelse får användas till bostäder, vård, handel och 
utbildning. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och anpassas 
i skala till befintlig bebyggelse. Aktivt brukad jordbruksmark får inte tas 
i anspråk för bebyggelse. Ny bebyggelse i anslutning till kyrkomiljön får 
inte leda till negativ påverkan på kulturhistoriska värden eller miljöer.

Norrfors ligger inom område av riksintresse för naturvården, friluftslivet 
och rennäringen. Exploatering ska ske med hänsyn till rennäringens 
intressen och till natur- och friluftsvärden. 
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Nyåker
Nyåker är utpekad som sekundärkärna i utvecklingsstrategin och är en ort 
där kommunen ska prioritera att upprätthålla service. I Nyåker finns idag 
bostäder, förskola, fritidshem, dagligvarubutik och livsmedelsindustri. Nya 
bostäder stärker underlaget för service och kollektivtrafik.

Avsikt 
Oförändrad användning med möjlighet till utveckling av bebyggelsemiljö 
och offentlig och kommersiell service.

Vägledning
I Nyåker ska det finnas möjlighet att bygga inom befintlig 
bebyggelsestruktur. Bebyggelse får användas till bostäder, vård, handel, 
utbildning och livsmedelsindustri. Aktivt brukad jordbruksmark får inte 
tas i anspråk för bebyggelse. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt 
vatten och anpassas och i skala till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse 
i anslutning till kyrkomiljön får inte leda till negativ påverkan på 
kulturhistoriska värden eller miljöer.
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Nyåker i vinterskrud.  
Foto: Nordmalings kommun 
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Landsbygd
Inom områden av typen landsbygd används marken framför allt för areella 
näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter. Även bybildningar 
och spridd bebyggelse i form av småhus och fritidshus förekommer inom 
landsbygdsområden. 

Under denna områdestyp redovisas även områden där uppförande av 
vindkraftverk ska kunna prövas. Användningen inom de områdena 
regleras i ett tillägg till översiktsplanen som fortsatt gäller. Även 
områden där bebyggelse i strandnära lägen kan bidra till utveckling av 
landsbygden (LIS-områden) redovisas. Tillägget till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen fortsätter dock att gälla även efter 
att ny översiktsplan har antagits.

Landsbygdsmiljö i Hummelholm. Foto: Tyréns AB
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Areella näringar och bybildningar
Stora delar av kommunens yta består av områden där det bedrivs areella 
näringar i form av jord- och skogsbruk. Stora delar av kommunens yta 
fungerar även som betesmarker för renar under olika delar av året. Det 
finns även bybildningar med mindre koncentrationer av samlad bebyggelse 
samt spridd bebyggelse i form av småhus och fritidshus. Stora delar av 
dessa områden överlappar med områden av riksintresse för rennäringen 
och naturvården. Områden med areella näringar och bybildningar har 
beteckningen L(B)  kartan på sidan 63.

Avsikt
Oförändrad användning. 

Vägledning
Ny bebyggelse i mindre omfattning inom befintliga bybildningar och 
bebyggelsestrukturer ska tillåtas. Aktivt brukad jordbruksmark får inte 
tas i anspråk för bebyggelse. Tillkommande bebyggelse ska uppföras med 
hänsyn till natur- och kulturvärden och ska anpassas till landskapsbild 
och befintlig karaktär. Vid exploatering inom område av riksintresse för 
rennäringen ska samråd ske med berörda samebyar. Exploatering som 
riskerar att fragmentera eller skapa barriärer inom områden av riksintresse 
för rennäring eller naturvård ska inte tillåtas. Även utanför områden av 
riksintresse för rennäringen ska bedömning av påverkan på rennäringen 
göras vid framtida exploatering eller planering.

Vindkraft
I ett tillägg till översiktsplanen har områden som bedömts lämpliga för 
vindkraft pekats ut. Dessa områden har beteckningen A i kartan på nästa 
sida. 

Avsikt
Oförändrad användning - tillägget till översiktsplanen för vindkraft 
fortsätter gälla efter att översiktsplanen antagits

Vägledning
Inom de områden som redovisas nedan ska pågående markanvändning i 
huvudsak fortsätta som idag. För områdena gäller även fortsättningsvis det 
tillägg till översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige år 2010. Det 
betyder att det är tillägget som ska vara vägledande för markanvändningen 
inom områdena. Ändringar av tillägget kan ha genomförts efter att denna 
översiktsplan har antagits. Försvarsmakten ska remitteras alla ärenden som 
rör objekt högre än 20 m utanför sammanhållen bebyggelse.

Området Storåsen - Stenberg ligger inom område av riksintresse för 
rennäringen. Inom en del av området har mark- och miljödomstolen 
avslagit ansökan om uppförande av vindkraftverk med hänvisning till 
rennäringens intressen. Området har beteckningen A (1) i kartan på 
föregående sida. Vid framtida revideringar av tillägget till översiktsplanen 
för vindkraft ska prövningar av tillstånd att uppföra vindkraftverk vara 
vägledande för bedömning av områdets fortsatta lämplighet för vindkraft. 
Om även andra delar av området bedöms som olämpligt för vindkraft 
med hänsyn till rennäringen så kan området komma att utgå vid framtida 
revideringar av tillägget för vindkraft.
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Strandskydd
Strandskydd gäller vid havet, 
insjöar och vattendrag och 
regleras i 7 kapitlet 13-18§§ 
miljöbalken� 
Strandskyddet syftar till att säkra 
förutsättningarna för allmänhetens 
tillgång till strandområden samt till 
att bevara goda livsvillkor för djur 
och växter på land och i vatten� 
Det generella strandskyddet 
omfattar en zon på 100 meter från 
strandkanten både på land och på 
vatten� 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Nordmalings kommun har i ett tillägg till översiktsplanen från 2013 
pekat ut områden där exploatering i strandnära lägen kan bidra till 
landsbygdsutveckling (LIS-områden). Inom utpekade LIS-områden finns 
det utökade möjligheter till dispens från strandskyddsbestämmelserna om 
en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. LIS-områdena redovisas i kartan nedan. Tillägget fortsätter 
att gälla efter att den nya översiktsplanen har antagits. Ändringar av 
tillägget kan dock ha genomförts efter att den nya översiktsplanen har 
antagits. 

Det är möjligt att peka ut områden där det ska finnas utökade möjligheter 
till dispens från strandskyddsbestämmelserna även om de inte ingår i 
kommunens tillägg till översiktsplanen för LIS-områden. Kommunen 
har därför formulerat övergripande förhållningssätt och riktlinjer för 
bedömning av om en plats kan anses ligga inom ett område där lättnader i 
strandskyddet ska gälla även om det inte pekats ut i översiktsplanen.

Kustlandskap. Foto: Nordmalings kommun

Områden för 
landsbygdsutveckling
I 7 kapitlet, 18 e § miljöbalken 
listas kriterier för områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen�
1� Området ska vara lämplligt för 

utveckling av landsbygden� 
2� Området ska vara av sådant 

slag och ha en så begränsad 
omfattning att strandskyddets 
syften långsiktigt kan 
tillgodoses� 

3� Området ska ha liten 
betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften�

4� Området får inte vara ett kust- 
eller kustskärgårdsområde 
från gränsen mot Norge till 
Forsmark, utmed Ölands 
kust eller i Ångermanland 
från Klockestrand vid 
Ångermanälven till 
Skataudden vid Näskefjärden�

Inom områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen får man vid prövning av 
upphävande eller dispenser från 
strandskyddet beakta om ett 
strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller 
åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden� Om prövningen 
gäller en dispens för enstaka en- 
eller tvåbostadshus får man istället 
beakta om huset eller husen 
avses att uppföras i anslutning till 
befintligt bostadshus�
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Övergripande förhållningssätt för bedömning av LIS-områden
I proposition 2008/09:119 - Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 
anges att åtgärder som kan bidra till utveckling av landsbygden är sådana 
åtgärder som långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och 
som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder.  
I propositionen nämns etablering av turistanläggning och tillkomst 
av bostäder för permanent- och fritidsboende som exempel på sådana 
åtgärder.

Turist- och besöksnäringen är en viktig framtidsnäring för Nordmalings 
kommun som kan bidra till att skapa sysselsättning och tillväxt. Etablering 
av turistanläggningar ska anses bidra till utvecklingen av landsbygden och 
ska därför kunna prövas inom strandskyddsområden. 

Även bostäder i form av permanent- och fritidsboenden kan ha fördel av 
att ligga i strandnära lägen eftersom att de utgör attraktiva boende- och 
livsmiljöer. Nordmalings kommun har som mål att öka befolkningen 
och vill kunna erbjuda en mångfald av attraktiva boendemiljöer. Fler 
boende i fler delar av kommunen där det redan idag finns bostads- eller 
fritidshusbebyggelse kan bidra till att upprätthålla eller förstärka underlag 
och efterfrågan på kommersiell och offentlig service. Vid framtida 
bedömningar av lämpligheten i att uppföra permanent- eller fritidsboende 
i strandnära lägen ska det därför särskilt belysas om och hur exploatering 
bidrar till att stärka underlaget för service. 

I proposition 2008/09:119 - Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 
anges att det är kommunerna själva som ska bedöma vilka områden 
som har sådan karaktär att de kan vara lämpliga för en utveckling av 
landsbygden. Utgångspunkten är att kommunen är fri att efter avvägning 
mellan olika allmänna och enskilda intressen bedöma vilka områden i 
kommunen som är lämpliga för lättnader i strandskyddet. I propositionen 
anges att det finns områden i och i närheten av landets större tätorter 
som inte kan komma ifråga för landsbygdsutveckling. Det handlar om 
landets tre storstadsområden och andra större tätortsområden, bland annat 
länscentra. 

Eftersom att Nordmaling inte hör till något av landets storstadsområden 
eller utgör länscentra så är större delen av kommunens yta att betrakta 
som landsbygd. Enligt 7 kapitlet 18 e § miljöbalken kan ett område för 
landsbygdsutveckling även vara ett område i eller i närheten av en tätort. 

Det ska därför vara möjligt att pröva om även områden i eller i närheten 
av Nordmalings centralort kan pekas ut som LIS-områden. Det kan dock 
bara vara aktuellt om områdena har liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften. Det ska också särskilt kunna visas på hur en åtgärd 
kan bidra till att stärka underlag eller efterfrågan på service eller bidra till 
att skapa arbetstillfällen. 

Särskilda skäl för  
upphävande av eller dispens 
från strandskyddet
Nedan listas de särskilda skäl 
som får beaktas vid prövning av 
upphävande eller dispenser från 
strandskyddet enligt 7 kapitlet 18 c 
§ miljöbalken�
1� Området är redan 

ianspråktaget på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syfte� 

2� Området är väl avskilt från 
stranden av väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller 
annan exploatering� 

3� Området behövs för en 
anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid 
vattnet och som inte kan 
tillgodoses utanför området�

4� Området behövs för att 
utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför 
området� 

5� Området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses 
utanför området� 

6� Området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose 
ett annat mycket angeläget 
intresse, byggnad, 
verksamhet, anläggning 
eller åtgärd som bidrar till 
utvecklingen av landsbygden�

Även om dispens beviljas eller om 
strandskyddet upphävs så ska 
alltid en fri passage lämnas mellan 
strand och bebyggelse för att 
säkra allmänhetens tillgänglighet 
till stränderna�
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Riktlinjer för bedömning av LIS-områden
 • Anläggningar för turist- och besöksnäringen ska anses bidra till 

utvecklingen av landsbygden. Vid bedömning av åtgärder inom 
strandskyddsområde ska det belysas vilka fördelar en verksamhet 
har av att ligga i ett strandnära läge.

 • Anläggning av permanent- eller fritidshus ska anses bidra till 
utvecklingen av landsbygden om det kan motiveras utifrån att det 
kan förstärka underlag och efterfrågan på kommersiell och offentlig 
service. 

 • För att ett område ska kunna pekas ut som LIS-område ska det ha 
liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Det gäller 
särskilt i eller i anslutning till tätorten Nordmaling.

 • Hänsyn ska alltid tas till friluftslivets intressen och bebyggelse ska 
lokaliseras så att fria passager till och längs med stränderna kan 
säkerställas. Områden som är populära för rekreation eller friluftsliv 
får inte privatiseras genom att de exploateras.

 • Vid utpekande av LIS-områden ska natur- och kulturvärden 
beskrivas och den påverkan som framtida anläggningar eller 
exploateringar kan antas leda till ska bedömas.

 • Exploatering som riskerar att påverka livsvillkor för djur och växter i 
grunda havsvikar eller havsområden ska undvikas.

ANVÄNDNING
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Kitjaviken, söder om Rundvik är utpekat som LIS-område i tillägg till 
översiktsplanen. Foto: Nordmalings kommun

Riktlinjer för exploatering i LIS-områden
 • Större exploateringar av sammanhållen bebyggelse ska prövas 

i detaljplan. Permanent- eller fritidshus får endast uppföras i 
anslutning till befintlig bebyggelse.

 • Vid exploatering vid kusten ska båthamnar, om det blir aktuellt, 
anläggas gemensamt för att minimera antalet potentiella hinder för 
fria passager och begränsa framtida behov av muddring till färre 
platser. Fria passager ska säkerställas vid bryggor och pirar.

 • Bebyggelse ska uppföras minst 150 cm över medelvattenståndsnivån 
vid kusten.

 • Infiltrationsanläggningar eller markbäddar ska anläggas minst 150 
cm över medelvattenstånd och med ett avstånd om minst 100 cm 
mellan högsta grundvattennivå och spridningsledningar.

 • Påverkan på vattenförekomster ska bedömas innan exploatering och 
avlopp ska anläggas så att negativ påverkan  undviks. Exploatering 
får inte bidra till försämrad status.

 • Gemensamma avloppslösningar ska eftersträvas framför enskilda 
där det är möjligt.

 • Exploatering i anslutning till Lögde älv ska föregås av bedömning 
av ras- och skredrisk. Vid behov ska geotekniska undersökningar 
genomföras.

ANVÄNDNING



   71

Båthus och brygga i Järnäsklubb. Foto: Nordmalings kommun

Utvecklingsområden för besöksnäringen
Besöksnäringen är en framtidsnäring med potential att skapa många nya 
arbetstillfällen i Nordmalings kommun. I de områden som redovisas nedan 
ska därför olika typer av åtgärder och anläggningar som kan användas 
för besöksändamål kunna prövas. Till de områden som redovisas nedan 
råder god tillgänglighet till transportinfrastruktur och kollektivtrafik. 
Utveckling av verksamheter för besöksnäringen kan ytterligare stärka 
efterfrågan och underlag för kollektivtrafik och annan service. Områdena 
har beteckningen UB i kartan på sidan 71.

Avsikt
Utveckling av anläggningar för besöksnäring, gästhamn, restaurang, café, 
service och tillfällig vistelse 

Vägledning
Inom områdena kan det vara möjligt att utveckla anläggningar och pröva 
uppförande av bebyggelse för besöksändamål. Det kan exempelvis handla 
om övernattningsstugor, servicehus med butik, restaurang och café eller 
gästhamn. Områdena är belägna i anslutning till vattenförekomster för 
vilka det finns miljökvalitetsnormer. Vid exploatering i nedanstående 
områden ska avlopp anordnas så att negativ påverkan på vattenförekomster 
kan undvikas. Ny bebyggelse ska anpassas till befintliga kulturmiljöer 
och negativ påverkan på kulturmiljövärden ska undvikas. För att undvika 
negativ påverkan på kulturmiljöerna bör byggnadsantikvarisk kompetens 
konsulteras.
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Klubbhamnen. Foto: Nordmalings 
kommun 

UR(1) - Klubbhamnen
I området finns idag hamnanläggning och husvagnsparkering. 
Hamnanläggningen kan utvecklas för besöksnäringen och behov av och 
möjlighet till muddring bör utredas. Kommunikationerna till området 
är goda med anslutning till väg 504 och matarlinje för kollektivtrafik. 
Havsvattnet når måttlig ekologisk status men ej god kemisk status enligt 
miljökvalitetsnorm för vatten. Klubbhamnen ligger inom område av 
riksintresse för naturvården och inom Örefjärden-Snöanskärgårdens 
naturreservat.

Ny bebyggelse för besöksändamål kan prövas, exempelvis servicehus, 
servering och stugor för övernattning. Exploatering ska föregås av 
detaljplan och framtagande av program för att klargöra förutsättningarna 
för exploatering i området samt möjligheter och hinder för fortsatt 
planering och utveckling av gästhamnen. I området finns kulturmiljöer 
och kulturhistoriskt värdefulla platser som skyddas som naturreservat 
samt forn- och kulturlämningar. Ny bebyggelse ska uppföras med hänsyn 
till platsens kulturmiljövärden. För att undvika negativ påverkan på 
kulturvärden bör byggnadsaktivarisk kompetens konsulteras. Om kultur- 
eller fornlämningar riskerar att påverkas kan tillstånd behövas från 
Länsstyrelsen i Västerbotten.

Delar av området har redan tagits i anspråk på sätt som gör att ytterligare 
exploatering kan sakna betydelse för strandskyddets syften. Möjlighet 
till exploatering inom strandskyddsområde bör därför kunna prövas om 
allmänhetens tillgänglighet och fria passager kan säkerställas.
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UR(2) - Olofsfors
I Olofsfors finns en kulturhistoriskt intressant och unik bruksmiljö som 
är av riksintresse för kulturmiljövården. I området finns redan idag 
besöksanläggning vid det gamla järnbruket med tillhörande herrgård. 
Kommunikationerna till området är goda med anslutning till väg 353 och 
508 och matarlinje för kollektivtrafik. Leduån når måttlig ekologisk status 
men ej god kemisk status enligt miljökvalitetsnorm för vatten.

Ny bebyggelse för besöksändamål ska kunna prövas i området, exempelvis 
stugor för övernattning. Även bebyggelse för bostadsändamål ska kunna 
prövas. Ny bebyggelse ska anpassas och underordnas kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Exploatering ska föregås av analys av påverkan 
på kulturmiljö. För att undvika negativ påverkan på kulturmiljöerna bör 
byggnadsaktivarisk kompetens konsulteras vid åtgärder som kan komma 
att påverka kulturmiljön. Ny bebyggelse får inte leda till negativ påverkan 
på kulturmiljön eller på vattenkvaliteten i Leduån. I området finns 
markföroreningar som ska utredas inför fortsatt planering.
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Olofsfors. Foto: Nordmalings 
kommun 
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Bryggan i Kråken.  
Foto: Tyréns AB

UR(3) - Kråken-Tjäruskär
I Kråken-Tjäruskär finns en mindre gästhamn med plats för 10 båtar med 
tillgång till el, färskvatten och toalett. Gästhamnen inrymmer även en 
restaurang som är öppen sommartid. Hamnen har tidigare använts för 
fartyg som fraktat timmer och i området finns kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Örefjärden når måttlig ekologisk status men ej god kemisk 
status enligt miljökvalitetsnorm för vatten.

Ny bebyggelse för besöksändamål kan tillåtas i området, exempelvis 
servicebyggnad och servering. Det ska även finnas möjlighet att utveckla 
hamnanläggningen samt att uppföra stugor för övernattning. 

Delar av området har redan tagits i anspråk på sätt som gör att ytterligare 
exploatering kan sakna betydelse för strandskyddets syften. Möjlighet 
till exploatering inom strandskyddsområde bör därför kunna prövas om 
allmänhetens tillgänglighet och fria passager kan säkerställas.
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Natur
Mark som redovisas under områdestypen natur är mark där frilufts-, natur- 
och landskapsvärden ska vara överordnade andra intressen vid framtida 
beslut om markanvändning och utveckling. 

Naturområdena i kommunen används idag för friluftsliv och rekreation. 
Kommunen föreslår att de även i framtiden ska kunna användas och 
utvecklas för de ändamålen. Öreälven och Lögdeälven har stora bestånd 
av lax och öring och är populära bland fritidsfiskare. De används även 
för paddling och det finns vandringsleder i anslutning till älvarna. 
Naturområden som är attraktiva för rekreation och friluftsliv är viktiga 
för den framtida utvecklingen av besöksnäringen i kommunen. Områdena 
ska användas och utvecklas på ett hållbart sätt som inte leder till negativ 
påverkan. Det ska vara möjligt att genomföra åtgärder som tillgängliggör 
områden för friluftslivet och för besöksnäringen.

I anslutning till Öreälven och Lögdeälven finns även jordbruksmark som 
brukas aktivt. Inom områdena finns bybildningar och spridd bebyggelse 
i form av bostads- och fritidshus. Även de naturreservat som är belägna 
inom kommunens gränser återfinns inom de områden som redovisas under 
denna områdestyp. Öreälven, Lögdeälven och Leduåns mynningsområden 
är värdefulla livsmiljöer för flera vattenlevande växt- och djurarter.

Kronörens naturreservat. Foto: Nordmalings kommun

Vandrare på Lögdeälvsleden.  
Foto: Nordmalings kommun 
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Natur, friluftsliv, areella näringar, bybildningar
I anslutning till Öreälven och Lögdeälven finns områden som har höga 
natur- och landskapsvärden med en rik flora och fauna. Områdena används 
idag för friluftsliv, fritidsfiske, jordbruk, andra landsbygdsanknutna 
verksamheter samt rennäring. Inom områdena finns även bybildningar 
samt spridd bebyggelse i form av bostads- och fritidshus. Områdena har 
beteckningen NL i kartan på idan 76.

Avsikt
Oförändrad användning med möjlighet till utveckling av pågående 
markanvändning. 

Vägledning
I huvudsak ska markanvändningen vara oförändrad men exploatering som 
inte påverkar områdenas karaktär, naturvärden eller landskapsbild kan 
tillåtas. Åtgärder som tillgängliggör områdena för friluftsliv och besökare 
så som grillplatser, väderskydd, raststugor, vandringsstigar och mindre 
anläggningar för tillfällig vistelse och övernattning kan anläggas om 
det bedöms som lämpligt efter prövning enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken. Öreälven och Lögdeälven har ett stort bestånd av lax och det 
finns stor potential att utveckla fisketurismen i kommunen.

Befintlig jordbruksverksamhet inom områdena får fortsätta vilket är 
viktigt för arbetsmarknad, den biologiska mångfalden och för att även 
i framtiden synliggöra den historiska kontinuiteten i hur landskapet har 
brukats.

Ny bebyggelse i mindre omfattning och skala inom befintliga 
bebyggelsestrukturer är tillåtet. Bebyggelse får dock inte uppföras på 
jordbruksmark som brukas aktivt eller i sådan omfattning att det riskerar 
att fragmentera sammanhängande jordbruksmark eller leda till betydande 
negativ påverkan på natur-, frilufts- eller kulturvärden. I Hummelholm 
som är av riksintresse för kulturmiljövården ska särskild hänsyn tas till 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse och landskap. 

Områdena omfattar riksintresse för naturvården, Natura 2000, 
friluftslivet, rennäringen och kulturmiljövården. Det finns även ett flertal 
naturreservat inom områdena. Inom områdena finns vattenförekomster 
för vilka det finns miljökvalitetsnormer. Vid exploatering i nedanstående 
områden är det därför viktigt att avlopp anordnas så att negativ påverkan 
på vattenförekomster inte sker. Gemensamma avloppslösningar bör 
eftersträvas. 

Öreälvens, Lögdeälvens och Leduåns mynningsområden utgör värdefulla 
lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Naturmiljön i mynningsområdena ska 
bevaras och åtgärder som riskerar att påverka miljöerna negativt ska inte 
tillåtas.

Kustlandskap på Järnäshalvön. 
Foto: Nordmalings kommun 
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Öreälven i vinterskrud. 
Foto: Nordmalings kommun 

Fällforsen i Lögdeälven. 
Foto: Nordmalings kommun 

Natur- och friluftsliv
I både kusten och inlandet finns områden som inte är bebyggda eller 
ianspråktagna i någon större utsträckning och som har höga natur- och 
landskapsvärden. Områdena utgör värdefulla livsmiljöer för både djur 
och växter och är viktiga för att skapa ekosystemtjänster. Idag används de 
framförallt för friluftsliv och rekreation men inom områdena finns även 
spridd bebyggelse i mindre omfattning i form av bostads- och fritidshus. 
Områdena har potential att på ett hållbart sätt utvecklas för turist- och 
besöksändamål. En del av områdena är belägna inom områden som idag är 
utpekade som riksintresse för naturvård och rennäring och naturreservat. 
Områdena har beteckningen N i kartan på sidan 76.

Avsikt
Oförändrad markanvändning. 

Vägledning
Natur- och landskapsvärden och friluftsvärden ska vara överordnade andra 
intressen vid framtida beslut om användning av mark- och vatten inom 
områdena. Det innebär att negativ påverkan på naturvärden och livsvillkor 
för djur och växter kan undvikas i framtiden.

I huvudsak ska markanvändningen vara oförändrad. Dock får åtgärder som 
tillgängliggör områdena för rekreation och friluftsliv genomföras efter 
prövning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Det kan exempelvis 
handla om anläggande av vandringsleder, promenadstigar, väderskydd, 
grillplatser och enklare övernattningsstugor. Även möjlighet att anordna 
parkering där tillfällig uppställning av husbil och husvagn kan tillåtas ska 
kunna prövas. 

Ett restriktivt förhållningssätt ska råda till exploatering av bebyggelse. 
Områden som återfinns vid kusten som har inventerats och bedömts ha 
höga naturvärden är olämpliga för exploatering för bebyggelse i form av 
småhus eller fritidshus. Exploatering och muddring vid och i grunda vikar 
och havsområden bör undvikas eftersom att grunda områden är viktiga 
uppväxt- och livsmiljöer för ett flertal växt- och djurarter som lever i havet. 

Områdenas tillgänglighet bör ses över genom översyn av allmänna och 
enskilda vägar. Dialog bör föras med huvudmän för enskilda vägar för att 
undersöka möjligheter att öppna bommar för att ytterligare tillgängliggöra 
kusten. 
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Öppet havsområde
Nordmalings kommun har kust mot Bottniska viken med både en inre och 
en yttre skärgård. Den öppna havsytan i Nordmaling sträcker sig 12 sjömil, 
cirka 22 mil, från baslinjen vid kusten, hela vägen ut till territorialgränsen. 

Skärgården och det öppna havet i Bottniska viken är en viktig del 
av Nordmalings identitet och är värdefullt för möjligheterna att 
utöva friluftsliv och rekreation samt för företagare inom turist- och 
besöksnäringen. 

Skärgården och det öppna havet har höga naturvärden och ett rikt växt- och 
djurliv. Landhöjningen leder till att det kontinuerligt skapas nya landarealer 
i områden som tidigare legat under vatten. Exempelvis kan mindre kobbar 
och skär över tid växa och bilda öar som bildar nya livsmiljöer för olika 
växt- och djurarter. 

Landhöjningen kan även skapa problem i havsvikar som blir grundare 
och inte längre kan nyttjas för exempelvis fritidsbåtsändamål. Det kan 
också leda till att allmänhetens tillgänglighet till stränder kan försämras. 
Landhöjningen kan således leda till att åtgärder så som muddring kan 
bli aktuella för att stärka tillgängligheten till havet med båt. Samtidigt är 
grunda havsområden mycket värdefulla som livsmiljöer för ett stort antal 
arter av fisk,fågel och ryggradslösa djur. 

Ny bebyggelse inom strandskyddsområde ska kunna prövas i LIS-
områden. De flesta av de utpekade LIS-områdena är redan exploaterade 
och ytterligare bebyggelse bedöms inte försämra allmänhetens 
tillgänglighet till kusten och havet. Stora områden vid kusten har i 
översiktsplanen inte bedömts som lämpliga för exploatering och pekats ut 
som områden där naturvärden ska vara överordnade andra intressen. Det 
innebär att det finns goda förutsättningar för kusten och havet att hållas 
tillgängliga även i framtiden och att naturvärden och livsmiljöer för djur 
och växter kan bevaras.

Schematisk bild över kommunens och statens ansvar för havsplaneringen.  
Källa: Boverket 

Marin miljö i Nordmaling. 
Foto: Nordmalings kommun 
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Avsikt
Oförändrad användning.

Vägledning
Det bedöms i dagsläget finnas få konkurrerande intressen i det öppna 
havsområdet i Nordmalings kommun. Det föreligger därför inte några stora 
konflikter kring användningen av havsområdet varför den föreslås förbli 
oförändrad. Däremot kan olika typ av användning påverka livsvillkoren 
för djur och växter varför det är viktigt att havet används på ett långsiktigt 
hålbart sätt. 

Havet är en tillgång vars ekosystem skapar nyttor och värden för oss 
människor i form av ekosystemtjänster som exempelvis friluftsliv och 
rekreation och livsmedel. För att vi även i framtiden ska kunna nyttja havet 
så ska havet användas på ett sätt som inte äventyrar förutsättningarna för 
växt- och djurlivet och havets ekosystem. 

Vid framtida exploatering som kan komma att påverka havet så ska 
kommunen i de fall det krävs ställa krav på hög skyddsnivå vid anläggande 
av enskilda avlopp. Det gäller särskilt i områden vid kusten som pekats 
ut i tillägget till översiktsplanen för LIS-områden där VA-utredningar bör 
genomföras i samband med exploatering och planering. Exploateringar 
som riskerar att leda till behov av återkommande muddringar ska 
undvikas. Det gäller särskilt i grunda havsvikar och havsområden där 
inga åtgärder som riskerar att påverka livsvillkoren fär djur och växter får 
genomföras. Exempel på exploateringar som bör undvikas är anläggande 
av småbåtshamnar eller bryggor i grunda vikar eller havsområden. 
En småbåtshamn som redan idag är anlagd och som medför behov av 
återkommande muddringar är småbåtshamnen i Levarbäcken. Den ska 
därför på sikt avvecklas och en mer lämplig lokalisering ska hittas. 
Att undvika muddringar eller andra åtgärder som kan påverka havet 
är viktigt för att inte försämra vattenkvaliteten och för att bidra till att 
miljökvalitetsnormer kan uppfyllas. Det gäller särskilt i grunda vikar och 
havsområden. I kartan på nästa sida redovisas havsdjup.

För att havet även i framtiden ska kunna användas för fritidsbåttrafik 
och transporter av gods så kan det dock komma att bli nödvändigt att 
genomföra muddring i vissa farleder. Det är viktigt att muddringsbehoven 
utreds och att ett samlat grepp tas kring behovet av muddring. På så 
sätt kan framtida åtgärder samordnas och eventuella ingrepp begränsas. 
Om efterfrågan på nya platser för fritidsbåtar uppstår med anledning 
av exploatering bör de i framtiden anläggas gemensamt. Detta för att 
minska framtida behov av muddring och begränsa påverkan på natur samt 
växt- och djurliv. Livsvillkor för djur och växter ska vara vägledande vid 
framtida beslut om muddring. I områden med höga naturvärden som utgör 
värdefulla livsmiljöer för växter och djur bör en restriktiv hållning till 
muddring råda.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är produkter, 
tjänster och nyttor som skapas i 
naturens ekosystem och som kan 
bidra till välbefinnande, utveckling 
och tillväxt� 
Att uppmärksamma 
ekosystemtjänster är ett sätt 
att synliggöra vårt beroende av 
fungerande ekosystem och en 
frisk och fungerande natur� 
Många av världens 
ekosystemtjänster håller på 
att gå förlorade och nyttjas 
på ett ohållbart sätt� EU har 
antagit som mål att förlusten av 
ekosystemtjänster ska upphöra� 
I det nationella miljömålsarbetet 
anges att betydelsen av 
biologisk mångfald och värdet 
av ekosystemtjänster ska vara 
allmänt känt och integreras i 
ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avvägningar och i andra 
beslut där det är relevant�

Olika kategorier av 
ekosystemtjänster
Producerande 
Ekosystemens förmåga att 
producera livsmedel, material eller 
energi� Fisk, svamp, trä, alger 
eller snäckor för utsmyckning 
är exempel på producerande 
ekosystemtjänster�

Reglerande 
De processer i ekosystemen 
som exempelvis renar luft och 
reglerar övergödning och giftiga 
ämnen� Trädens förmåga att 
lagra kol, våtmarkers möjlighet att 
magasinera vatten och fisk och 
växters funktion för att reglera 
övergödning är exempel på 
reglerande ekosystemtjänster�

Kulturella 
Ekosystemens förmåga att  
skapa upplevelsevärden och 
estetiska värden som är viktiga 
för människors hälsa och 
välbefinnande� Promenader i skog 
och mark, att njuta av en vacker 
utsikt, en paddlingstur i naturskön 
miljö eller ett besöksmål i form 
av ett fiskeläge är exempel på 
kulturella ekosystemtjänster�

Stödjande 
De processer som skapar 
förutsättningar för alla de 
andra ekosystemtjänsterna� 
Fotosyntes, tillhandhållande 
av habitat och upprätthållande 
av näringsvävarnas dynamik 
är exempel på stödjande 
ekosystemtjänster�

ANVÄNDNING



 83

Sörmjöle

Obb

Hörnefors

Hummelholm

Klöse

Ava

Lögdeå

Järnäsklubb

Örefjärden-Snöanskärgårdens
naturreservat

Rundvik

Nordmaling

Levar
Olofsfors

Husum

Umeå 
kommun

Håknäs

Hyngelsböle

Baggård

Järnäs

Öre

Mullsjö

Brattfors

Torrböle

Långed

Djupsjö
Örsbäck

Aspeå

Lögdenäsen

åker

Kråken-Tjäruskär

³0 5 10 15 20
km

Teckenförklaring
0-3 m djupt

3-6 m djupt

6-10 m djupt

10-15 m djupt

15-20 m djupt

20-50 m djupt

50-100 m djupt

+100 m djupt

Uppgift saknas

© Lantmäteriet,
Naturvårdsverket

Havsdjup



84   

Transportsystem
Ett väl fungerande transportsystem som gör att människor på ett snabbt 
, effektivt och hållbart sätt kan transportera sig till och mellan olika 
målpunkter inom kommunen och till andra kommuner är en central fråga 
för Nordmalings framtida utveckling.

I detta avsnitt redovisas det övergripande transportsystemet i 
Nordmalings kommun och hur det kan utvecklas i framtiden. Avsnittet 
innehåller vägledning för utveckling av gång- och cykeltrafik, biltrafik, 
kollektivtrafik och trafiken på järnvägar. Farleder för sjöfarten och ett 
utredningsområde för framtida flygplats redovisas också i denna del.

Gång- och cykeltrafik
För att bidra till en hållbar utveckling med minskade utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser så måste en större andel av person- och 
godstransporter ske på ett hållbart sätt i framtiden. En trafikmiljö som 
underlättar och bjuder in människor att färdas till fots och med cykel kan 
bidra till en sådan utveckling. Det kan även stärka barns rörelsefrihet och 
har positiva hälsoeffekter. 

För resor inom centralorten Nordmaling finns störst potential att öka 
andelen resor till fots och med cykel. Oavsett var i centralorten människor 
befinner sig så finns de flesta målpunkter inte längre bort än cirka 3 km.  
Det finns redan idag gång- och cykelvägar som möjliggör resor mellan 
viktiga målpunkter och resor i rekreationssyfte. Det finns stor potential 
att utveckla gång- och cykelvägnätet ytterligare och knyta samman fler 
målpunkter, som exempelvis hälsocentral och äldreboende. 

Karta med illustration av tidsavstånd för resor med cykel från Nordmalings 
centrum. Ytorna i olika färg visar hur långt det går att ta sig på fem minuter. 
De flesta målpunkter inom centralorten kan nås inom fem till tio minuter.
Källa: ©OpenRouteService.org
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År 2012 invigdes en gång- och cykelbro över Lögdeälven som möjliggör 
gång- och cykelresor mellan Nordmaling och Rundvik. Gång- och 
cykelresor sker även längs gator inom bostadskvarter där gående- och 
cyklister delar utrymme med bilar. 

Gång- och cykelresor kan även ske som del av kollektivtrafikresor om 
det finns möjlighet att ta med cykel på tåg och om det finns tillgång till 
cykelparkeringar i anslutning till hållplatser och målpunkter.

För att kunna utveckla gång- och cykelvägnätet i Nordmaling så finns 
behov av bättre planeringsunderlag. Underlag som kan utgöra utgångspunkt 
i det fortsatta arbetet med att utveckla gena och sammanhängande stråk, 
stråk med möjlighet att cykla i olika hastigheter, bättre orienterbarhet och 
komfort och förbättrad trafiksäkerhet och trygghet.

Avsikt
Översyn av trafikmiljön för gående och cyklister. Identifiering av 
problem och brister och förslag till åtgärder för att utveckla gång- och 
cykelvägnätet.

Vägledning gång- och cykeltrafik i Nordmalings centralort
För den framtida planeringen och utvecklingen av trafikmiljön för gående 
och cyklister i Nordmalings centralort så bör en översyn göras där problem 
och brister identifieras och förslag till åtgärder ges. Nedan redogörs för 
utgångspunkterna för en sådan översyn.

Gång- och cykelvägnätets karaktär
Det behövs bättre kunskap om hur gående respektive cyklister rör sig i och 
använder trafikmiljön idag. Stråk där gåendes trygghet och framkomlighet 
ska prioriteras och stråk där utformning möjliggör cykeltrafik i högre 
hastigheter bör identifieras. På så sätt kan konfliktpunkter identifieras och 
stråk där gående och cyklister kan behöva separeras från varandra pekas 
ut. Det är av stor betydelse för att öka tryggheten och trafiksäkerheten för 
de gående och för personer med synnedsättningar. 

Även orienterbarheten längs gång- och cykelvägnätet bör ses över. 

Gena och sammanhängande stråk
Anläggning av nya gång- och cykelvägar ska bidra till att skapa 
sammanhängande och gena stråk mellan viktiga målpunkter. Särskilt 
möjligheten att skapa gena stråk till resecentrum från olika delar av 
centralorten ska prioriteras. Viktiga målpunkter för gående och cyklister 
och brister i gång- och cykelvägnätet bör identifieras.

I det område som pekats ut som utvecklingsområde för besöksnäringen 
i Notholmen ska gång- och cykelväg anläggas och anslutas till gång- och 
cykelvägnätet. 

Komfort och tillgänglighet
Standard på befintliga gång- och cykelvägar bör inventeras. Inventering ska 
ligga till grund för prioritering av drift och underhållsåtgärder i syfte att 
förbättra komfort och tillgänglighet. Även inventering av cykelparkeringar 
i anslutning till viktiga målpunkter så som förskolor och skolor, 
resecentrum och arbetsplatser ska genomföras.

ANVÄNDNING
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Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet
Befintliga gång- och cykelvägar bör inventeras vad gäller trafiksäkerhet, 
trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. 
Trygghet och trafiksäkerhet där gång- och cykelvägar korsar bilvägar 
bör ägnas särskild uppmärksamhet. För att öka tryggheten bör belysning 
och vegetation längs gång- och cykelvägar ses över och förslag till 
förbättringsåtgärder ges. Enkelt avhjälpta hinder i trafikmiljön ska 
identifieras och åtgärdas. Ledstråk och kontrastmarkeringar bör finnas 
för att underlätta för personer med nedsatt syn att röra sig längs gång- och 
cykelvägar.

Förslag på prioriterade stråk
I kartorna nedan ges förslag på stråk som i ett första skede bör prioriteras 
vid översyn och utveckling av gång- och cykelvägnätet. I kartorna ges även 
förslag till aspekter att ta hänsyn till i det framtida arbetet med att utveckla 
gång- och cykelvägnätet. Förslagen nedan kan fungera som utgångspunkt 
vid framtida dialog med Trafikverket och länsplaneupprättaren.

Vägledning gång- och cykeltrafik i övriga delar av kommunen
Den geografiska närheten mellan Nordmaling, Olofsfors och Rundvik 
innebär att det finns potential att öka andelen resor till fots och med cykel 
mellan dessa orter. Översynen av trafikmiljön för gående- och cyklister 
i centralorten ska även behandla åtgärder som underlättar cykelresor och 
förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Nordmaling, 
Rundvik och Olofsfors.

I de mindre tätorterna och småorterna i kommunen finns potential att 
framför allt utveckla gång- och cykelmöjligheterna för rekreations-, fritids- 
och motionsändamål snarare än för pendling.

För att underlätta arbetspendling med tåg bör det bli möjligt att ta med 
cykeln på tåget. Det skulle kunna attrahera nya målgrupper att resa hållbart 
genom att ta cykeln till tåget och när de har nått Umeå eller Örnsköldsvik 
forsätta resan med cykel till sin slutdestination.

Väderskyddad cykelparkering vid Nordmalings resecentrum.
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prioriteras� Korsningspunkter bör 
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Gång- och cykelväg som binder samman 
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Möjlighet att anlägga gång- och cykelväg 
och genomföra trafiksäkerhetsåtgärder för 
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Norrskenshallen och Olofsfors�
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mellan resecentrum, Kungsvägen och 
Rödviksvägen och stärker tillgängligheten 
till idrottsanläggning� Trafiksäkra 
korsningsspunkter över Rödviksvägen bör 
anläggas�
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Ny gång- och cykelväg längs 
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Utveckling av gång- och cykelnät i Nordmaling 2



   89

Laddstation vid resecentrum. Foto: 
Nordmalings kommun 

Biltrafik
Prioriterade vägar i kommunen
Ryggraden i kommunens vägnät utgörs av väg E4 som förbinder 
kommunen med regionala noder i Umeå och Örnsköldsvik. Vägen används 
både för gods- och persontransporter till och genom kommunen. På vägen 
sker också många kollektivtrafikresor med buss såväl in till som ut från 
kommunen. Väg 353 och 512 förbinder de tätorter i kommunen som pekats 
ut som kärnor i utvecklingssstrategin med varandra. Vägarna är även 
viktiga för kopplingen med Bjurholm, Vännäs, inlandet och fjällen. Väg 
508 förbinder Norrfors med centralorten Nordmaling. Det är Trafikverket 
som är väghållare för dessa vägar som är av stor betydelse för effektiva 
kommunikationer inom kommunen och regionen. Väg 504 och 568 som 
löper ut till Järnäshalvön samt väg 501 som löper ut till Kronören är viktiga 
transportlänkar som sammankopplar kusten med centralorten och övriga 
prioriterade vägar.

Trafikmiljön i Nordmaling och Rundvik
I centralorten Nordmaling och Rundvik finns vägar med olika karaktär. 
Det finns såväl mindre stadsgator i bostadskvarter som genomfartsgator 
för vilka både kommunen och Trafikverket är väghållare.

Laddinfrastruktur
Ett led i att minska klimatpåverkan från transporter är att öka andelen 
fordon som drivs med fossilfria drivmedel. I Nordmalings kommun finns 
idag möjlighet att ladda elbilar vid resecentrum i Nordmalings centralort. 
För att underlätta transporter med elfordon kan laddstationer anläggas i de 
orter som har pekats ut som sekundära kärnor i utvecklingsstrategin samt 
vid populära besöksmål. 

Avsikt
Utveckling av transportsystemet för bättre tillgänglighet, hållbarhet och 
effektivitet. 

Vägledning biltrafik
Väg E4, 353 och 512 är vägar som är viktiga för väl fungerande 
inomkommunala och regionala kommunikationer och ska prioriteras högst 
vad gäller tillgänglighet och funktion. 

För väl fungerande inomkommunala kommunikationer så är det även av 
stor betydelse att det i framtiden råder god tillgänglighet även på väg 501, 
504, 508 och 568. Dessa vägar har dock lägre prioritet än väg E4, 353 och 
512.

En översyn av trafikmiljön i centralorten och i Rundvik bör göras. 
Översynen ska syfta till att identifiera problem och brister och ge förslag 
till åtgärder för att utveckla trafikmiljön. Översynen kan innefatta 
inventering av standard, skyltning, parkering, hastigheter och lokala 
trafikföreskrifter. Eftersom att det finns vägar för vilka både kommunen 
och Trafikverket är väghållare så ska översyn och förslag till åtgärder ske 
i dialog med Trafikverket. Även standarden på vägarna i kommunens byar 
bör ses över och förslag till åtgärder ges.

För att förbättra förutsättningarna att kunna använda fossilfria 
fordonsalternativ så kan laddstationer anläggas i Rundvik, Lögdeå, 
Norrfors, Nyåker, Gräsmyr, Håknäs, Järnäsklubb och Olofsfors. 
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Regional kollektivtrafik
Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten vid 
Region Västerbotten ansvarar 
för den lokala och regionala 
busslinjetrafiken i Västerbotten� 
Länstrafiken utför 
kollektivtrafikuppdraget och ägs av 
Region Västerbotten� 

Buss i linjetrafik: Foto: Länstrafiken i 
Västerbotten. 

Stomlinje
Stomlinjen är en regionalt 
viktig linje i kollektivtrafiknätet� 
Stomlinjen trafikeras med tätare 
trafik än övriga linjer�

Matarlinje
Matarlinjerna trafikerar 
passagerare mellan viktiga 
knutpunkter för kollektivtrafiken så 
som resecentrum och hållplatser 
där byten mellan trafikslag och 
linjer kan ske�

Ringbilar
Ringbilar går som buss på 
beställning� Det innebär att den 
som vill resa med ringbilar måste 
meddela länstrafiken senast 
dagen innan resan ska äga rum�

Kollektivtrafik
I Nordmaling finns idag möjligheter att resa både inom, till, från och 
genom kommunen med kollektivtrafik. Kollektivtrafiken inom kommunen 
består av busslinjer som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten och 
en tåglinje som trafikeras av Norrtåg och SJ. Idag trafikeras de flesta 
av kommunens tätorter och småorter av kollektivtrafik. Fortsatt goda 
möjligheter att färdas med kollektivtrafik är centralt för att åstadkomma 
en ökad andel hållbara transporter. Kollektivtrafiken är även viktig för 
att stärka tillgängligheten till den offentliga och kommersiella service 
som finns i de tätorter som pekats ut som kärnor i utvecklingsstrategin. 
Kollektivtrafiken nyttjas även för skolskjuts.

Stomlinjenätet trafikerar väg 512 och väg E4. Utöver stomlinjerna finns 
även matarlinjer som trafikerar de vägar som pekats ut som prioriterade 
inom kommunen. Kollektivtrafiken kopplar därmed samman kommunens 
tätorter, småorter och byar med varandra. Kollektivtrafiken består även 
av beställningstrafik, så kallade ringbilar. Ringbilarna kompletterar 
matarlinjerna i områden där det inte går regelbunden trafik. 

Nordmalings kommun är beroende av goda kollektivtrafikförbindelser 
till framför allt Umeå och Örnsköldsvik. Idag trafikerar Norrtåg och 
SJ Botniabanan med pendeltrafik på sträckan Umeå - Sundsvall med 
stopp bland annat på Umeå C, Umeå Östra, Hörnefors och Örnsköldsvik. 
Tidtabeller för linjetrafik med buss är anpassade för att det ska vara möjligt 
att pendla med buss in till resecentrum i Nordmaling och sedan resa vidare 
med tåg.

Befintliga kollektivtrafiklinjer redovisas i kartan på nästa sida. 

Avsikt
Upprätthålla och utveckla kollektivtrafikstråk och hållplatser. 

Vägledning kollektivtrafik
Det är mycket angeläget att det även i framtiden finns goda möjligheter att 
resa med kollektivtrafik mellan kommunens tätorter, småorter och byar. 
Där det är möjligt bör samordning ske mellan länstrafikens linjer och 
kommunens skolskjuts. Där samordning inte kan ske ansvarar kommunen 
för skolskjutsen. Vid anordning av skolskjuts bör det undersökas om det 
finns möjlighet att samordna trafiken så att även andra resenärer kan nyttja 
den.

För att göra det mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik är det viktigt 
med fortsatt samordning av tidtabeller mellan buss och tåg och för byten 
mellan olika busslinjer. Möjligheten att ta med cykel på tåg i syfte att göra 
hela resan mer hållbar bör utredas. Även möjligheten att parkera bilen i 
anslutning till hållplatser bör förbättras. Pendlarparkeringar i rätt lägen gör 
att en del av de resor som idag sker med bil kan göras med kollektivtrafik.

Kommunen ska verka för fortsatt hög turtäthet och punktlighet på 
Botniabanan. 
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Tåg i rörelse. Foto: Norrtåg AB. 
Fotograf: Peter Garpenfjäll 

Norrtåg
Norrtåg AB bildades år 2008 och 
ägs gemensamt av de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna i 
Norrbotten och Västernorrland, 
Länstrafiken i Västerbotten och 
Region Jämtland Härjedalen� 
Norrtåg upphandlar och beställer 
trafik på Botnibanan och beslutar 
hur och på vilka villkor tågen ska 
gå� 
Källa: Norrtåg

Järnväg
Kommunen genomkorsas i nord-sydlig riktning av Botniabanan som löper 
mellan Umeå och Sundsvall. Botniabanan bildar tillsammans med Ådals- 
och Ostkustbanan mellan Sundsvall och Stockholm en sammanhängande 
järnväg längs södra och mellersta Norrlandskusten som används både för 
person- och godstransporter. 

Botniabanan är av nationell betydelse och är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer. Järnvägen är elektrifierad men saknar dubbelspår. 

Näringslivet i kommunen är beroende av väl fungerande godstransporter. 
Godstransporter på järnväg sker idag i blygsam omfattning eftersom 
att det saknas industrispårsanslutning. Botniabanans mötesstation i 
Rundvik är förberedd för en industrispårsanslutning som skulle medföra 
positiva miljöeffekter eftersom omflyttning av gods från väg till järnväg 
möjliggörs. Kommunen tar fram en ny detaljplan i Rundvik som syftar till 
att möjliggöra anläggande av industrispår. Kommunen har även beslutat att 
medfinansiera anläggning av spåret. Andra positiva effekter av en ökning 
av godstransporter på Botnibanan är ökad trafiksäkerhet som en följd av 
minskad trafikintensitet på väg samt att bullernivåer från vägtrafik kan 
minskas. För att bidra till en hållbar utveckling så är det mycket viktigt att 
det i framtiden finns möjlighet att i högre utsträckning än idag transportera 
gods på järnväg. 

Genom kommunen löper även stambanan genom övre Norrland. 
Stambanan trafikeras främst av godståg och är precis som Botniabanan 
utpekad som riksintresse för kommunikationer. Banan har inga stationer 
för persontrafik i Nordmalings kommun

Avsikt
Utveckling av befintliga anläggningar.

Vägledning
Järnvägstrafiken bör utvecklas genom att underlätta möjligheten att 
transportera gods på Botniabanan.

Framtida industrispår i Rundvik ansluts till Botniabanan för att underlätta 
godstransporter på järnväg. 
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Flygtrafik
Under 1990-talet utreddes ett flygplatsläge i Nordmalings kommun. Syftet 
med utredningen var att undersöka möjligheten att anlägga en ny flygplats 
som skulle kunna ersätta flygplatserna i Umeå och Örnsköldsvik. Tanken 
var att en framtida flygplats skulle ligga i ett läge där flygtrafiken skulle 
kunna samordnas med gods och passagerartrafik på Botniabanan och väg 
E4. 

I översiktsplanen från 1996 redovisades ett ”strategiskt område” i 
kommunens östra del inom vilket en framtida flygplats skulle kunna 
etableras. För området föreslogs att markanvändningen skulle förbli 
oförändrad. Anledningen till att området pekats ut var att det har ett läge 
med goda möjligheter till samordning med trafik på Botniabanan och 
väg E4. Området bedöms inte heller ha höga naturvärden. Anläggande 
av flygplats inom det utpekade området skulle inte heller kräva att 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Området är även glest befolkat 
vilket innebär att risker för störande omgivningspåverkan kan begränsas 
något. Det finns gravrösen inom området som kan påverkas av en framtida 
flygplats.

Avsikt
Oförändrad användning.

Vägledning
Även om det i dagsläget inte är aktuellt att anlägga flygplats ska 
området även fortsättningsvis vara ett utredningsområde för framtida 
flygplats. Detta eftersom att området inte har höga naturvärden eller 
omfattar brukningsvärd jordbruksmark. Det finns i dagsläget heller inga 
konkurrerande anspråk på den mark som återfinns inom området.

Området berör del av område för riksintresse för naturvården. Området 
berör även en svår passage som är av riksintresse för rennäringen. 
Eventuell påverkan på rennäringen, naturmiljö och de gravrösen som finns 
inom området ska utredas om anläggande av flygplats blir aktuellt. 
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Sjöfart
Hamn
I Rundvik, Nordmaling, Järnäsklubb och Kråken-Tjäruskär finns 
småbåtshamnar. 

Avsikt
Oförändrad användning och utveckling av småbåtshamnar för 
besöksändamål.

Vägledning
I områdena ska det finnas möjlighet att utveckla småbåtshamnarna för fler 
besökare och med fler funktioner än idag. Till hamn hörande funktioner så 
som servicebyggnad eller servering ska också vara tillåtna. 

Farleder
I kommunen finns två farleder som är utpekade som områden av 
riksintresse för kommunikationer. Utöver dessa finns även en farled som 
används av fartyg som angör industriområdet i Rundvik.

Avsikt
Oförändrad användning. 

Vägledning
Områden som redovisas i kartan nedan ska vara tillgängliga för fartygs- 
och båttrafik. 
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Genomförande

Uppföljning och aktualisering
Uppföljning av mål och strategier och aktualitetsprövning av 
översiktsplanen i sin helhet ska göras minst en gång per mandatperiod. 
Även länsstyrelsen ska redovisa sina synpunkter om statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens 
aktualitet i en sammanfattande redogörelse. Länsstyrelsens 
sammanfattande redogörelse ska ge vägledning och ska fungera som 
underlag för kommunens ställningstagande till översiktsplanens aktualitet.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om översiktsplanen är aktuell 
eller om den behöver revideras. 

Planberedskap
Kommunen ska ta initiativ till detaljplanering inom områden som kan 
utvecklas för exempelvis bostäder eller besöksändamål. Kommunen ska 
även ta initativ till översyn och ändringar av detaljplaner inom centralorten 
Nordmaling för att möjliggöra utveckling av bebyggelsen i enlighet 
med översiktsplanen. För Notholmen och Järnäsklubb bör framtagande 
av utvecklingsprogram påbörjas i vilka intresse och förutsättningar för 
framtida utveckling och bebyggelse undersöks och riktlinjer tas fram för 
den fortsatta planeringen och utvecklingen av områdena. 

Kommunen ska ställa sig positiv till att på begäran inleda detaljplanering 
som följer översiktsplanens intentioner.

Bostäder
Bostadsbyggande
Trots att det finns ett underskott av bostäder i Nordmaling så byggs 
det inte särskilt många nya bostäder i kommunen. För att visa att det är 
möjligt att bygga i Nordmaling och för att tillgodose behovet av bostäder 
så har kommunen via det allmännyttiga bostadsbolaget tagit initiativ till 
nyproduktion av flerbostadshus i centralorten Nordmaling. Kommunen ska 
även i framtiden, via det allmännyttiga bostadsbolaget Nordmalingshus, 
främja en blandning av upplåtelseformer genom att förvalta och vid behov 
bygga hyresrätter.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram enligt lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna 
ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling 
av bostadsbeståndet och hur de uppsatta målen ska nås. De ska även 
innehålla en redovisning av hur kommunen tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. 

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
Riktlinjerna för bostadsförsörningen i Nordmalings kommun antogs i juni 
2018.
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Planeringsunderlag
Under arbetet med översiktsplanen har behov av fler och mer fördjupade 
underlag identifierats. Dessa listas nedan. 

Översyn av trafikmiljöer
Kommunen bör i dialog med Trafikverket göra en översyn av 
transportsystemet och trafikmiljöerna i Nordmalings centralort och 
i Rundvik med koppling till Lögdeå och Olofsfors. Det övergripande 
syftet ska vara att identifiera problem och brister och ge förslag till 
åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Särskilt fokus ska ägnas 
gång- och cykelvägnätet och hur det kan utvecklas så att fler kan välja 
att gå och cykla. Även frågor som rör parkering, hastigheter och drift och 
underhållsåtgärder ska behandlas.

Kulturmiljöprogram
Ett uppdaterat planeringsunderlag för användning, utveckling och 
bevarande av kommunens kulturmiljöer ska tas fram. Programmet ska 
fungera som ett kunskapsunderlag och som stöd vid avvägningar i plan- 
och byggärenden.

Marknadsföring och service
Det finns redan idag detaljplaner för bostäder, verksamheter och 
industrier som om de genomförs innebär en utveckling i enlighet med 
överiktsplanens intentioner. Detaljplanerna för bostäder omfattar områden 
av olika karaktär i såväl tätorts- som kust- och landsbygdsmiljöer. 

Detaljplanerna ska tillgängliggöras på kommunens hemsida. Material ska 
sammanställas över var det finns byggbara tomter, hur bygglovsansökan 
går till, vilka taxor som gäller för bygglov och tomtpriser, hur anslutning 
till vatten- och avloppsnät går till och vilka krav kommunen ställer på 
anläggande av enskilda avlopp. 
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Länsstyrelsens granskningsyttrande, Översiktsplan för 
Nordmalings kommun 
 
Översiktsplan för Nordmalings kommun är utställd för granskning under 
perioden 29 mars – 8 juni 2018. Länsstyrelsen har tidigare lämnat ett 
samrådsyttrande på översiktsplanen, den 25 juli 2017, och noterar att 
flertalet av de synpunkter som framförs i yttrandet har tillgodosetts i 
utställningshandlingarna.  

Utställningshandlingarna består av tre delar; Mål, strategier och vägledning 
för användning av mark och vatten (del 1), Allmänna intressen och riks-
intressen- underlag, hänsyn och riktlinjer (del 2) samt en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB). 

Granskningsyttrandet fokuserar på de frågor som anges i 3 kap 16 § plan- 
och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har inför sitt yttrande remitterat be-
rörda statliga myndigheter och involverat berörda sakområden inom 
länsstyrelsen.  

Enligt bestämmelserna i 3 kap 20 § PBL ska länsstyrelsens gransknings-
yttrande fogas till översiktsplanen.  
 

Riksintressen 
Kulturmiljö 
Översiktsplanen anger att övernattningsstugor och bostadsbebyggelse kan 
tillåtas inom besöksmålet Olofsfors bruk som är av riksintresse för kultur-
miljö. Länsstyrelsen är mycket tveksam till att en sådan utveckling är möjlig 
att förena med riksintressets värden. Eftersom kommunen också anger att ny 
bebyggelse inte får leda till negativ påverkan på riksintresset förutsätter 
Länsstyrelsen att kommunen är mycket restriktiv till ny bebyggelse i Olofs-
fors.   

För riksintressen och andra värdefulla kulturmiljöer skriver kommunen att 
byggnadsantikvarisk kompetens bör konsulteras för att bedöma påverkan på 
kulturmiljön. Det är oklart vad detta innebär, hur konsultationen ska gå till 
och vad konsekvensen blir om den byggnadsantikvariska kompetensen 
finner att åtgärden är oförenlig med de kulturhistoriska värdena. 
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Länsstyrelsen anser att syftet med konsultationen bör vara att undvika neg-
ativ påverkan på kulturmiljöerna. I normala fall torde den byggnadsanti-
kvariska konsultationen ske med Västerbottens museum. Vid risk för på-
verkan på eller nära KML-skyddade byggnader eller miljöer bör samråd 
även ske med Länsstyrelsen.  
 
Rennäring 
På s. 38 i del 2 anger kommunen att fragmentering av sammanhängande 
betesområden och flyttleder som är viktiga för rennäringens bedrivande så 
långt som möjligt ska undvikas. Uttrycket ”så långt som möjligt undvikas” 
blir i detta sammanhang för tänjbart och behöver skärpas för att följa 
gällande lagstiftning.  
 
Länsstyrelsen har i detta planeringsskede inga ytterligare synpunkter utifrån 
PBL 3 kap 16 § punkt 1. 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
MKN Vatten 
Både Levarbäcken och Prästbäcken rinner genom tätorten Nordmaling och 
har en ekologisk status sämre än god. Då dessa vatten ligger i närheten av 
föreslagna exploateringsområden bör det särskilt framgå hur miljökvalitets-
normerna avses att följas i dessa vattenförekomster.  
Kommunen skriver i samrådsredogörelsen att en dagvattenstrategi inte prio-
riteras i dagsläget. Eftersom planens genomförande innebär en ökad andel 
hårdgjorda ytor är det särskilt viktigt att kommunen anger inriktningen för 
dagvattenhanteringen i översiktsplanen. I planen förespråkas lokalt omhänd-
ertagande, men i övrigt redovisas inte några tydliga riktlinjer för hur dag-
vatten ska omhändertas, undersökas och vid behov behandlas. Kommande 
statusklassning kan också leda till sänkt status för PAH i Nordmalings-
fjärden vilket innebär att kommunen behöver utreda möjliga åtgärder för att 
minska utsläppen av PAH från dagvattnet.  
 
Länsstyrelsen har i detta planeringsskede inga ytterligare synpunkter utifrån 
PBL 3 kap. 16 § punkt 2. 

 
Hälsa och säkerhet 
Översvämningsrisk 
Område UB3, som angränsar till Prästbäcken, har pekats ut för blandad 
bostadsbebyggelse efter samrådsskedet. Det utpekade området är lokaliserat 
på en plats som riskerar att översvämmas vid kraftiga skyfall vilket särskilt 
bör uppmärksammas i den vidare planeringen av området.  
 
Täkter 
På s. 32 i del 2 skriver kommunen att täkter inte bör etableras i närheten av 
sammanhållen bebyggelse där det finns risker för negativ påverkan på 
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människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen anser att ställningstagandet bör 
vara ett skall-krav alternativt att kommunen förtydligar vilka säkerhets-
avstånd som ska gälla vid etableringar av täkter i närheten av sammanhållen 
bebyggelse. Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets skrift Bättre plats för 
arbete (allmänna råd 1995:5) där det angetts att skyddsavståndet mellan 
täktverksamhet och bebyggelse bör vara minst 500 meter.  
 
Förorenade områden 
På s. 44 i del 2 framgår att exploatering av områden som är misstänkt eller 
konstaterat förorenade ska föregås av en inventering samt en bedömning av 
åtgärdsbehov före exploatering. Länsstyrelsen anser att de potentiellt för-
orenade områdena som är lokaliserade inom eller i närheten av föreslagna 
utvecklings- och förtätningsområden ska anmärkas särskilt i planen. Detta 
gäller särskilt det riskklassade objektet Notholmen oljelager (stor risk enligt 
MIFO 1) som ligger inom utvecklingsområde för bostäder och besöks-
näring, men också det potentiellt förorenade området inom UB 2 och för 
Olofsfors där det förekommer ett objekt med riskklass 3 (måttlig risk) enligt 
MIFO 1. 
 
Sura sulfatjordar 
Kommunens riktlinjer för hantering av sura sulfatjordar bör tydligare fram-
gå av s. 47 i del 2. Länsstyrelsen anser att en sänkning av grundvattennivån 
ska undvikas och att en utredning ska göras om sur sulfatjord påträffas.  
 
Farligt gods 
På s. 46 i del 2. anger kommunen att Länsstyrelsen Västerbottens riktlinjer 
för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods ska beaktas vid plan-
ering och exploatering samtidigt som Länsstyrelsen Norrbottens riktlinjer 
beskrivs. Det bör framgå av planen att Länsstyrelsen Västerbottens riktlinjer 
ännu inte är antagna, men att kommunen avser att följa dessa när de an-
tagits. För att Länsstyrelsen ska kunna göra bedömningen att bebyggelse 
inte riskerar att bli olämplig med hänsyn till risken för olyckor bör kom-
munen skriva in i planen att riktlinjerna ska följas, inte enbart beaktas. 
 
Länsstyrelsen har i detta planeringsskede inga ytterligare synpunkter utifrån 
PBL 3 kap. 16 § punkt 5. 

 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån PBL 3 kap. 16 § punkt 3. 
 

Mellankommunal samordning 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån PBL 3 kap. 16 § punkt 4. 
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Övriga synpunkter av vikt  
Renskötsel 
Av s. 63 i del 1 framgår att ”Exploatering som riskerar att fragmentera eller 
skapa barriärer inom områden av riksintresse för rennäring eller naturvård 
ska inte tillåtas.” Länsstyrelsen vill tydliggöra att prövning av renskötselns 
intressen sker i det enskilda ärendet och att exploatering, även utanför riks-
intresseområdena, kan behöva nedprioriteras till förmån för rennäringens 
intressen. Detta bekräftas bl.a. i den senaste domen avseende vindkrafts-
etablering i Nordmalings kommun från mark- och miljööverdomstolen 
(Målnr: 2016-M 10984).  

På s. 32 i del 2 nämns friluftslivet men inte renskötseln som ett motstående 
intresse när det gäller lokalisering av nya täkter. Det är uppenbart att nya 
täkter, som oftast avser ganska stora områden inklusive anslutande vägar, 
kan komma i konflikt med renskötselintresset om de är belägna i för 
renskötseln viktiga områden.  
 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen ser det som mycket angeläget att kommunens uttalade ambi-
tion att ta fram ett uppdaterat kunskaps- och planeringsunderlag för utveck-
ling och bevarande av kommunens kulturmiljöer genomförs i närtid. Läns-
styrelsen efterlyser särskilt kommunens strategier för hur kulturmiljöerna 
kan utvecklas och vara en resurs för ökad attraktivitet i kommunen. Detta 
gäller inte minst för besöksmålet Olofsfors, där kommunen både äger och 
ansvarar för skötsel av egen mark och anläggningar. 

På s 69 i del 1 står det fortfarande: ”Ny bebyggelse ska anpassas till be-
fintliga kulturmiljöer och påverkan på kulturmiljövärden ska bedömas innan 
exploatering tillåts”, trots att kommunen i samrådsredogörelsen hävdar att 
detta ändrats till den formulering som länsstyrelsen föreslår, dvs: ”Ny be-
byggelse ska anpassas till befintliga kulturmiljöer och negativ påverkan på 
kulturmiljövärden ska undvikas”. 
 
Övrigt 
På s. 41 i del 2 skriver kommunen att någon kartering av översvämnings-
risker vid kraftig nederbörd inte har genomförts. Länsstyrelsen har em-
ellertid tagit fram skyfallskarteringar för flera av länets tätorter, bl.a. Nord-
maling och Rundvik, vilka snart finns tillgängliga. Länsstyrelsen anser att 
de framtagna karteringarna bör beaktas inför översiktsplanens antagande.  

Planen nämner på ett flertal ställen att kuststräckor redan ianspråktagits så 
att ytterligare exploatering saknar betydelse för strandskyddets intressen. 
Länsstyrelsen vill upplysa om att det fortfarande krävs prövning av strand-
skyddet där strandskydd råder.  
Länsstyrelsen är positiv till kommunens riktlinje att exploateringar som 
kräver återkommande muddringar i grunda vikar ska undvikas. För att 
riktlinjen ska kunna följas kan dock det tematiska tillägget till översikts-
planen för LIS behöva ses över. 
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På s. 69 i del 1 skriver kommunen att besöksanläggningar ska tillåtas i ut-
vecklingsområden för besöksnäring. Länsstyrelsen står fast vid att ska till-
åtas bör ändras till, det mer försiktiga, kan tillåtas (efter sedvanlig pröv-
ning).  

Sedan planen var på samråd har det kommit en ny lagstiftning och förord-
ning om miljökonsekvensbeskrivningar. De äldre föreskrifterna gäller dock 
för denna plan eftersom den har påbörjats före ikraftträdandet av de nya 
föreskrifterna. När kommunen hänvisar till förordningen och lagstiftningen 
(på s. 4 och 8 i MKB) behöver det klargöras att det är den tidigare lydelsen 
som åsyftas. 

 
Detta yttrande har godkänts av länsarkitekt Peder Seidegård med 
samhällsplanerare Johanna Wadstein som handläggare. 

 
Beslutet är godkänt i länsstyrelsens elektroniska system och har därför inga 
namnunderskrifter 

 
Peder Seidegård  
Länsarkitekt  

 
 
          Johanna Wadstein  
          Samhällsplanerare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 




