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Miljökontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till kustplan för Sundsvall som ett 
planeringsunderlag till översiktsplanen. Arbetet har skett i samarbete med stadsbyggnadskontoret och kultur- 
och fritidsförvaltningen. Länsstyrelsen har beviljat stöd i form av LONA-bidrag. 

Synpunkter på kustplanen
Vid två tillfällen har det funnits möjligheter att lämna synpunkter på förslaget till kustplan. Under samråds-
tiden som pågått 4 januari till 28 februari 2010 med förlängning till 17 mars 2010 kom det in 31 yttranden 
från kommunala förvaltningar och bolag, privatpersoner, statliga myndigheter och organisationer. 

Under perioden 15 juni-15 september 2010 fanns kustplanen i kommunhusets foajé och Kulturmagasinet. 
Sexton yttranden kom då in från kommunala förvaltningar och bolag, privatpersoner, statliga myndigheter 
och organisationer. 

Två av instanserna, länsstyrelsen och kommunens koncernstab, anser att kustplanen inte kan vara ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen av flera skäl. Ett av skälen är att kustplanen inte anger områden för ex-
ploatering och att kustplanen inte omfattar hela kommunens yta. Kustplanens arbetsgrupp har samrått med 
stadsbyggnadskontorets strategiska planering, och kommit fram till att kustplanen istället bör antas som ett 
underlagsdokument till den kommuntäckande översiktsplanen.

Övriga synpunkter handlar till stor del om kompletteringar av kartor och korrigering av faktafel. 
Synpunkterna som helhet finns utlagda på hemsidan www.sundsvall.se/forslagtillkustplan

Innehåll i kustplanen
De första två kapitlen i kustplanen beskriver bland annat förutsättningar, värden och anspråk som finns inom 
kusten. Kapitel tre innehåller riktlinjer för kustplanering och klassning av kusten utifrån värden. Fjärde kapit-
let innehåller en miljöbedömning, behov av fortsatt arbete och åtgärder som kan förbättra biologisk mångfald. 
Bilagorna innehåller bland annat kartor som redovisar värden för rekreation och friluftsliv samt beskrivningar 
av bottentyper, djupkurvor och jordarter. 

Kustplan, planeringsunderlag för översiktsplan 2011-04-27 Sundsvalls kommun, miljökontoret. Omslagsbild: Björkö kust.  
Foto: Ronnie Nordström
Produktion: Kontorsservice, Sundsvalls kommun
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1. Förutsättningar och utgångspunkter med kustplanen

1. Miljökontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens samordningsutskott tagit fram ett förslag till pla-
neringsunderlag för översiktsplanering som omfattar Sundsvalls kust. Arbetet har skett i samarbete med 
stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Länsstyrelsen har beviljat stöd i form av LONA-
bidrag.

1.1 Syfte  
Kustzonen är attraktiv för olika slag av exploatering. 
Intresset är störst för bostäder, fritidshus och friluftsliv, 
men även andra verksamheter söker sig gärna till kus-
ten. Samtidigt hyser kustzonen många värden knutna 
till natur- och kulturmiljö samt till rekreation och fri-
luftsliv. 
Kustplanen behandlar värden och anspråk kopplade till 
kusten. Kustplanen innehåller riktlinjer för hur kustens 
värden bör bedömas mot andra intressen i samband 
med översiktsplanering, detaljplanering och prövning 
av bygglov. Kustplanen föreslår inte områden som är 
möjliga för exploatering utan ska ses som ett verktyg 
och kunskapsunderlag för fortsatt planering. 

Geografisk avgränsning 
Planområdet redovisas på karta 1 och omfattar om-
rådet närmast strandzonen både på land och i vatten. 
Generellt omfattar den områden som inte är bebyggd 
tomtmark. Avståndet från stranden varierar beroende 
på vilken funktion området har utifrån olika aspekter. 
Den kan vara bebyggelse, vägar som utgör en barriär 
mot stranden, avrinningsområde som påverkar stran-
dens ekologiska värden, biotoper och andra ekologiska 
samband. Kustplanen behandlar inte planlagda och be-
fintliga områden med industri och tätortsbebyggelse.

Samband med andra planer
Kustplanen är ett planeringsunderlag för översiktspla-
nen. Kustplanen har koncentrerat sig på behovet av 
skydd och bevarande av värdefulla områden medan 
översiktplanen också beskriver önskvärd exploatering 
inom respektive område.  

Identifierade värden
Naturvärdesbedömningen är gjord utifrån en omfat-
tande kustinventering som miljökontoret har tagit 
fram (1997-2003). Bedömningen grundar sig på 
naturvårdsverkets kriterier i vägledningen ”Skydd av 
marina miljöer med höga naturvården, rapport 5739”. 
Värden för friluftsliv har tagits fram av kultur- och fri-
tidsförvaltningen i samarbete med aktuella föreningar 
och Sundsvalls museum har skrivit om kulturvärden. 
Stadsbyggnadskontoret har skrivit om bebyggelse och 
strandskydd samt bidragit med en planmässig syn på 
områdena och metoden. 
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1.Förutsättningar och utgångspunkter med kustplanen

1.2 Sundsvallskustens ekologiska värden
och förutsättningar
Höga naturvärden
Det finns flera naturreservat längs kusten: Stornäset, 
Långharsholmen, Klampenborg, Brämön och Salen. 
Värdefulla områden som saknar skydd är stora delar 
av nordöstra Alnö, norra Björkön och sträckan mellan 
Lörudden och länsgränsen som består av grunda, in-
skurna fjärdar och vikar. Östra delen av Björköfjärden 
är oexploaterad och är viktig för hela fjärden eftersom 
djuprännan som ger vattencirkulation går här. 

I anslutning till kusten finns naturtyper som har 
stor betydelse för många djur- och växtarter: natur-
skog, blomsterrika strandängar med orkidéer, våtmar-
ker, värdefulla grundområden, glosjöar, exponerad 
klippkust och kustmynnande bäckar. Det finns flera 
fina myrar, ett exempel är Grönviksmyran i Njurunda 
som är ett Natura 2000-område. De olika värdeklas-
sade områdena redovisas mer ingående i kapitel 2.1.

Även länsstyrelsen har i en rapport 2009:3 kartlagt 
och klassat marina skyddsvärda områden i länet, se karta 
2, sid 21. De områden som har högsta värde är Lång- 
och Grönviken söder om Galtström, Björköfjärden 
med mynningsområden och Salen som redan är av-
satt som marint reservat. Områden med mycket högt 
naturvärde är sträckan Björkvik till Lörudden och 
Långharsholmen-Stornäset på nordöstra Alnö. Brämön 
och Klampenborg är klassade med högt värde.

Geologi
Kusten är till största del en flack klippkust med stort 
inslag av block och klappersten. Både öppna och 
överväxta klapperstensfält finns, vissa bildar magni-
fika fält som sträcker sig hundratals meter inåt land. 
Klapperstensfälten illustrerar hur landet höjer sig ur 
havet efter istiden. En av de största samlingarna av 
stora flyttblock finns vid nordvästra Björköfjärden, 
nordost om Kråkviken. De högsta kustpartierna finns 
på Skorvens utsida (Spikarna), Essviksudden och Brä-
mön. Fina sedimentängar finns på nordöstra Alnö, 
Salen, Grönviken vid Galtström. Norra Alnö är unik 
på grund av sina vulkaniska bergarter som lockar besö-
kare från hela världen. Det finns spår efter isälven vid 
Bergafjärden med enorma sand- och grusavlagringar. 
Vid de gamla sågverken finns stränder med ballast 

med sten från hela Europa som lossats under sågverks-
epoken. Geologiska kartor över land och havsbotten 
finns i bilaga 5.16 och 5.17.

Exponeringsgrad
Större delen av kuststräckan är starkt exponerad av 
vind och vågor. Skyddade och oexploaterade vikar 
och grundområden finns vid Östra Björkökusten, 
Björköfjärden, Galten, Lubban och Galtström, om-
rådet runt Hörningsholm och Långharsholmen på 
Alnö. Kring öarna Kalven, Lillkalven och Rödön samt 
Alnösundet finns skyddade vikar och grundområden. 

Vegetation
Kalkbarrskogar finns vid Ås på Alnö och längs södra 
Njurundakusten bland annat i Björköviken. Större 
strandnära alskogar finns på Alnö och pampig lövskog 
med bland annat lönnar dominerar naturreservatet 
Klampenborg. Längs sträckan Skönvik till Ortviken 
finns delar av lövskog kvar mellan de olika industri-
områdena. Lövträden finns också i svackor, kärr och 
utströmningsområden runt småbäckar. Inne i vikarna 
och på flacka landhöjningsområden finns grå- och 
klibbal. Avsnörda vikar bildar småvatten, glosjöar, 
kärr och myrar.  

Kustens hällmark och blockstränder består av en 
torr, lågvuxen fältflora med buskinslag och högörter 
som vänderot, fackelblomster och skräppor. Innervi-
karna har ofta en blockstrand eller sandstrand med 
högörtsflora i frisk till sumpig miljö. 

Det finns fina våtmarker med fuktängar, mossar, 
frodiga lövskogar och fattigare tallbeväxta mossar ut-
med Galtströmskusten, Björköfjärden, Björkökusten, 
norr om Bergafjärden. På norra Alnö och bland annat 
Salen finns värdefulla alskogar.

Landhöjningen skapar nya miljöer
Landhöjningen har skapat strandnära våtmarker med 
typiska arter som starrarter, sileshår, odon, pors, ängs-
ull och vitmossa. Här trivs ovanliga djur som mindre 
och större vattensalamander. Groddjur som padda, 
vanlig groda och åkergroda är mer vanliga utmed 
kusten. De större tjärnarna och de nyligen avsnörda 
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1. Förutsättningar och utgångspunkter med kustplanen

vikarna är ofta starkt myrpåverkade och dyiga med 
fiskar som dammruda och spigg. Tjärnarna är mycket 
viktiga rastlokaler för sjöfågel vid hårt väder.  

Småvikar och havspåverkade strandnära hällkar 
förvandlas genom landhöjningen till små våtmarks- 
och myrområden med allt lägre salthalt. Hällkaren är 
en skyddande miljö för groddjur och småkryp samt 
slick, tarmtång och till och med blåstång kan före-
komma i havsnära läge. 

Avsättningen av material från Indalsälven tillsam-
mans med landhöjningen har bidragit till de länsunika 
betade strandängarna på norra Alnö.

Lek- och uppväxtområden
De skyddade vikarna är få och är viktiga som lek- och 
uppväxtplatser för fisk och fågelliv. Även hällkar vid 
blockiga, skreviga stränder och småvikar kan fung-
era som skydd- och födoplatser. Exempel på stora 
och skyddade vikar är norra Bergafjärden, delar av 
Björköfjärden, Salen, Storgrundsviken, Galtfjärden, 
Lubbanviken och vikarna söder om Galtström. Andra 
grundområden med sand och grus är vikarna på 
östra Alnö som Slädaviken, Tranviken, Bänkåsviken, 
Ripsandsviken, Fläsian och runt Kalvarna samt delar 
av Alnösundet. 

Bland värdefulla hårda fiskgrund märks Stor-
grunden öster om Juniskär och Kattgrundet norr om 
Brämön samt grundområden kring Galtström bland 
annat Lillgrundet. Grunden är lekområden för ström-
ming och sik, födosökslokal för dykänder och fiskarter 
som havsöring.

Sandstränder
En hotad naturtyp är sandstranden med känsliga in-
sekter och spindlar. I zonen mellan strand och vatten 
trivs vadande fåglar, lite längre ut finns kransalgsängar 
med lekande och uppväxande fisk. Sandstrandens 
djur- och växtliv kommer ofta i konflikt med fritids-
bebyggelse, fritidsbåtar och badliv. Kusten har ont om 
orörda sandstränder. Därför är det viktigt att bevara de 
som finns kvar. Exempel är sydöstra Alnö, Rödön, Kal-
ven, Storgrundsviken, Slyngskvalpen (östra Björkön), 
Sanna på sydvästra Brämön och norra Kalkugnsviken 
där man kan finna den magnifika strandjaktspindeln.

Flest glosjöar i länet
Glosjöar är avsnörda havsvikar som inte längre har vat-
tenutbyte med omgivande hav, men i utloppsbäckarna 
kan fisk vandra upp. Den ekologiska betydelsen är stor 
eftersom de är reproduktionsområden för bland annat 
gädda, id, abborre och mört. Glosjöarna är också viktiga 
som rast- och födosökslokal för fågel. 2006 identifiera-
de Länsstyrelsen 12 glosjöar vid södra Njurundakusten, 
varav 6 med höga naturvärden och betydelse för fisk. 
Glosjöar ingår även i miljökontorets inventering. 

Bottentyper
Sundsvallsbukten har relativt stora djup jämfört med 
resten av Bottenhavet. Östra sidan av Alnö har max-
djup kring 40-50 meter. Söderut utmed kusten mins-
kar djupen och är i de flesta fall 40 meter. Öster, väster 
och söder om Brämön, finns större djup uppåt minst 
86 meter. En bit utanför Galtströmskusten finns även 
spridda djuphålor på 50 meter. Karta 5.15 i bilagan 
visar djupkurvor.

Grundområden är få och finns i vikarnas inre delar. 
Ett undantag är det stora grundområdet utmed Alnöns 
nordöstra sida och Björköfjärdens hela nordvästra och 
västra sida. Karta 5.17 i bilagan redovisar bottentyper.

Det finns en långsträckt grusås,  Sundsvallsåsen, som 
sträcker sig från Holm längs Selångersån, genom staden 
fortsätter sedan på botten i Sundsvallsbukten.

Sundsvallskusten tillhör de områden i världen som 
har störst landhöjning, ca 0,8 cm/år, efter tidigare ned-
pressning av en mäktig landis. När isen smälte för cirka 
9 000 år sedan låg havsytan (högsta kustlinjen) drygt 
260 meter över nuvarande nivå och några få bergstop-
par stack upp över is och hav.

Salthalten styr artsammansättningen 
Salthalten i Sundsvallsbukten ligger oftast under 5 
promille, det kan jämföras med havet vid västkusten 
där salthalten är drygt 3 procent. Det innebär att vatt-
net är att betrakta som ett brackvatten, det finns både 
saltvatten- och sötvattensarter. I norr och väster sker en 
stor sötvattenspåverkan eftersom Indalsälven, Ljungan 
och Selångersån mynnar där och förser bukten med 
sötvatten. I mynningsområdena kan salthalten ligga 
kring 1 promille eller ännu lägre vid  vårfloden. En 
markerad salthaltsskiktning sker i Sundsvallsbukten 
med salthalt på 0-3 promille på 1-3 meters djup. Under 
detta skikt är salthalten högre, ungefär 5 promille. 
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Isen omformar bottnarna
Något som är unikt för vår kust är att isen lägger sig 
vintertid. Vanligtvis ligger isen i havet under perioden 
januari – mars. Isen för med sig att vi får en speciell 
vegetation med anledning av att isen påverkar strand-
vegetation och omdanar grunda bottnar.

Strömningsmönster och vindar påverkar 
vattenomsättningen
Sundsvallsbukten är ett vattenområde med ett komplice-
rat strömningsmönster, beroende på topografi med Alnö 
belägen i buktens inre del, stora vattendjup i sunden 
och stort sötvattenutflöde från Indalsälven och Ljungan. 
Alnösundet och Klingerfjärden är två separata myn-
ningar för Indalsälven. Sundet har normalt en sydgående 
ytström och djupare motgående ström, men där vädret 
kan ge olika förhållanden. Största delen av Indalsälven 
letar sig genom Alnösundet. Även i Klingerfjärden har 
vi motsvarande strömningsmönster. Vatten från Ljungan 
går främst ut förbi Draghällan. Selångersån passerar 
Tjuvholmen och Kubikenborg. Under isfri tid bestäm-
mer vinden vattenomsättningen, där ytvattnet pressas ut 
eller in och där starka pålandsvindar även trycker in kall-
lare bottenvatten. Om kraftiga pålandsvindar förekom-
mer under flera dygn byts vattenmassorna ut helt.

Miljögifter 
Sundsvallsbukten har under en lång period varit hårt 
belastad av utsläpp. Ända sedan industrialismens ge-
nombrott har en rad förorenande ämnen släppts ut 
i området som metaller, kvicksilver, klorerade fören-
ingar, organiska ämnen och näringsämnen. Källorna 
är både direkta utsläpp från industrier och indirekta 
utsläpp som orsakas av olika föreningar som läcker ut 
från förorenade områden. I dagsläget finns verksam-
heter som påverkar bukten och havet utanför. Se karta 
5.18 i bilagan som redovisar potentiellt förorenade 
områden. Även Indalsälven, Ljungan och Selångersån 
som mynnar i bukten tillför olika ämnen. 

Föroreningarna följs upp genom regelbunden 
provtagning av sediment. Denna övervakning har 
pågått sedan 2003 och sköts av Sundsvallsbuktens 
vattenvårdsförening och finansieras av de större in-
dustrierna och kommunen. Det förekommer även 
regionala undersökningar i området initierade av 
länsstyrelsen. Under 2010 utreder länsstyrelsen vilka 
ämnen som läcker från fiberbankar som härrör från 

massaindustrin.  Lokala undersökningar förekommer, 
ofta som ett komplement i miljöprövningsärenden eller 
specifika frågor där kommunen och privata företag 
kan vara inblandade. Eftersom de flesta miljögifter 
samlas i sediment och bäddas in innebär det risker att 
miljögifter sprids vid muddring, grävning och anlägg-
ningar av rör och kablar. Även landhöjning kan leda 
till att skyddade sediment exponeras och att miljögif-
ter sprids. Muddringsmassorna kan vara så förorenade 
att de måste tas omhand på land istället för att dum-
pas i någon djuphåla på havsbottnen. Det finns ett 
generellt förbud mot att dumpa i havet. Karta 5.19 i 
bilagan redovisar platser för deponier och dumpning.

I Sundsvallsbukten har tunnor med kvicksilverhal-
tigt avfall tidigare dumpats. 3 500 tunnor har lokalise-
rats men uppgifter tyder på att cirka 23 000 tunnor har 
dumpats i havet. Utifrån den stora mängden kvicksilver 
(uppskattat till 9 ton kvicksilver i alla tunnor), tunnor-
nas tillstånd samt spridningsrisken på kort och lång sikt 
bedöms tunnorna utgöra mycket stor risk enligt läns-
styrelsens inventering. 

Tendenser
Man kan se att halterna av vissa ämnen som dioxin, 
PCB, olika bekämpningsmedel, kvicksilver och kad-
mium minskar i Bottenhavet. PAH-halten kommer 
sannolikt att minska när aluminiumsmältverket nu 
har infört ny teknik.  Trots detta kvarstår miljögifter 
och tungmetaller som ett av de allvarligaste hoten mot 
livet i Bottenhavet och längs våra stränder. Minskning-
en av dioxin har avstannat under 1980-talet. Halterna 
i fisk är till exempel fortfarande ett problem. Även om 
vissa kemiska ämnen är förbjudna sedan länge så finns 
en risk att importerad råvara till industrin fortsätter 
att tillföra dessa ämnen. 

Saluförbud och kostråd
Mängden av dioxiner i strömming och lax i våra vat-
ten, är så hög att fisken inte får säljas för konsumtion i 
Europa. Sverige och Finland har en överenskommelse 
med EU att fisken får säljas i respektive land t.o.m. 
2011. Strömmingen får inte heller säljas som djurfo-
der på den europeiska marknaden. Livsmedelsverket 
och Fiskeriverket i samråd med Naturvårdsverket har 
ett uppdrag att utreda hur Sverige ska agera när dioxin- 
undantaget upphör 2011.
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Livsmedelsverket rekommenderar att strömming, 
lax och öring, från Östersjön, inte ska ätas oftare än 
2 – 3 gånger per år om man är barn, kvinna i barnafö-
dande ålder, gravid eller ammande. För män och äldre 
kvinnor är rådet att inte äta av dessa fiskarter mer än 
en gång i veckan. Det är därför viktigt att spåra diox-
inkällor och reducera de utsläpp man känner till för 
att förbättra situationen.

Livsmedelsverket har också kostråd för kvicksilver 
och konsumtion av fisk. Kvinnor bör inte äta fisk som 
kan innehålla kvicksilver oftare än 2-3 gånger per år 
under tiden man försöker bli gravid, liksom under 
graviditet och när man ammar. För Sundsvallsbukten 
gäller det för abborre, gädda och lake. Det finns behov 
av exponeringsbegränsande kostråd som riktas till dem 
som äter mycket fisk. Undersökningar av strömming 
visar också på förhöjda halter av kadmium. 

Läkemedelsrester i avloppsvatten
Läkemedelsrester passerar till stor del avloppsre-
ningsverk utan att brytas ner. Effekter kopplade till 
utsläppen är inte helt klarlagda i svenska vattendrag.  
Men hormonella effekter finns som påverkar köns-
fördelning. Mer forskning behövs innan åtgärder kan 
föreslås. 

Naturvårdsverket redovisade i februari 2008 ett 
uppdrag av regeringen att bedöma de kommunala av-
loppsreningsverkens förmåga att ta hand om de läke-
medelsrester och andra skadliga ämnen. Man föreslog 
fortsatt utveckling av reningsteknik samt kontroll och 
prövning av läkemedel ur miljösynpunkt. Mer fakta 
om de olika miljögifterna finns i bilaga 5.5.

Älvarna och Selångersån 
Indalsälven (440 m3/sek, medelvattenföring) och 
Ljungan (130 m3/sek, medelvattenföring) förser Sunds-
vallsbukten med stora mängder sötvatten. Selångersåns 
mindre flöde (4,8 m3/sek, medelvattenföring) påverkar 
bara lokalt. Någon tydlig tendens på att flödena ökar 
över tiden går inte att se, men variationerna i flödena 
blir allt större. Älvarna tillför sötvatten, det innebär att 
Bottenhavets salthalter minskar successivt, växter och 
djur anpassade till saltvatten får sämre livsbetingelser.

 Hög vattenföring innebär en stor transport av olika 
ämnen. Indalsälven transporterar ca 250 000 ton or-
ganiskt material per år, Ljungan ca 100 000 ton år och 
Selångersån ca 3 000 ton per år. Transporter av organiskt 
material och fosfor har inte förändrats, men Ljungans 
vatten har högre halter och varierar mer än Indalsälven. 
Fosforhalterna är ungefär hälften jämfört med halterna 
1970-1980. Indalsälven transporterar 60 – 80 ton per år 
och i Ljungan tycks nivån variera kring 50 ton per år.

Indalsälven transporterar ca 4 000 ton kväve per 
år med kraftiga årsvariationer. För Ljungans del har 
mängderna legat kring 1 500 ton per år med kraftiga 
variationer mellan åren. Selångersån beräknas bidra med 
ca 1 ton fosfor per år och ca 4 ton kväve per år till Sunds-
vallsbukten.

Kusten förser oss med olika ekosystemtjänster enligt 
Naturvårdsverket:
•	 Kustnära havsområden förser oss med naturre-

surser som fisk, skaldjur och andra nyttigheter. 
Naturresurserna är gratis att utnyttja och så själv-
klara att vi sällan reflekterar över deras vara eller 
icke vara.

•	 Biologiska filter av växter och bottendjur fångar 
upp näringsämnen och föroreningar från vatten-
drag. Sjögräs och andra bottenväxter stabiliserar 
sedimenten på mjuka bottnar och hindrar att de 
spolas bort av vattenrörelserna.

•	 Tångbälten, sjögräsängar och musselbankar är 
naturliga vågbrytare som bromsar upp vågor och 
hindrar att stränder spolas bort vid stormar.

•	 Biokemiska substanser till livsmedel och läkeme-
del kommer ofta från kustområden, ett exempel 
konsistensgivare från alger.

•	 Djur och växter finns på en plats för att vissa giv-
na förutsättningar råder där. Förändrar du miljön 
kan dessa förutsättningar ändras. Det kan leda till 
att vissa arter försvinner. 

•	 Olika arter har varierande möjligheter att komma 
tillbaka i områden där arten har försvunnit efter 
skadliga utsläpp eller fysiska ingrepp. 
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Under alla tidsskeden har människorna bosatt sig nära 
vatten. De äldsta bosättningarna ägde rum i kustzonen 
och bosättningarna har fortsatt under alla historiska 
skeden. Talrika fornlämningar finns från stenåldern, 
bronsåldern, järnåldern och nästkommande perio-
der.  Möjligheterna att försörja sig och behovet att ha 
kontakt med omvärlden gjorde att närheten till havet 
var viktig. På 1700- och 1800-talet kom ett mera 
storskaligt utnyttjande av naturresurser att dominera, 
stora anläggningar för industri och sjöfart präglade 
kustzonen. 

Kustzonen idag präglas av denna historiska ut-
veckling. Flera sågverks- och industriområden är till 
stora delar nedlagda. Att bo nära vatten är idag inte 
nödvändigt för att kunna försörja sig. Det har istället 
blivit en boendekvalitetsfråga.  

1.3 Kusten – en resurs och kvalitet för boende
Förutsättningarna för nya etableringar för boende 
nära vatten är relativt begränsade. Dels finns det be-
fintliga bebyggelse- och industriområden, dels finns 
det förorenade områden som inte är lämpliga för nya 
bostäder. Dessutom finns det platser där andra sam-
hällsintressen väger tyngre än exploateringsintressen 
för nya bostäder. Boende vid vatten kan även drabbas 
av skred och ras på grund av vågor och klimatrelate-
rade vattenståndshöjningar. 

Det är en av Kustplanens huvuduppgifter att finna 
en balans mellan de många intressen och kvaliteter 
som finns inom Sundsvalls kustzon. 

1. Förutsättningar och utgångspunkter med kustplanen
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Internationella miljömål
Länderna kring Östersjön ingår i Helsingforskommissionen (HELCOM) och samtliga har åtagit sig att följa en 
aktionsplan, Baltic action plan (BSAP). Det finns flera områden som är prioriterade att arbeta med: 
•	 Näringsämnen: jordbruk, avloppsreningsverk, skogsindustrin, enskilda avloppsanläggningar.
•	 Farliga ämnen: förbättra kunskap om spridning och lagregler.
•	 Biologisk mångfald: marina skyddsområden och skydds- och förvaltningsåtgärder för torsk och ål.
•	 Minska sjöfartens utsläpp av kväveoxider i luft och avfall till vatten. 
 

1.4 Mål och riktlinjer

Miljökvalitetsmål Nationell bedömning Lokala problem enligt kustplanen 

Hav i balans samt  
levande kust och skärgård

Exploateringstrycket på kusterna ökar på 
kusterna och i öppet hav. Situationen för 
torsk och ål är kritisk, men östra bestån-
det av torsk i Östersjön visar tecken på 
återhämtning. Positivt är att arbetet med 
att bilda naturreservat och områden med 
fiskeförbud går framåt.

Tillämpning av strandskydd, tillåtet fiske i 
fredade områden, muddring, bryggor. Ny 
bebyggelse inom strandskyddsområde. 
Utsläpp av näringsämnen från avlopp. Den 
ökade hamnverksamheten och expansion av 
industrierna vid Ortviken.

Giftfri miljö Diffus spridning av farliga ämnen från 
varor och processer är svår att kontrollera. 
Produktionen av varor och kemikalier ökar, 
särskilt i länder med svag kemikaliekontroll. 
Effekterna i miljön av EU:s beslut dröjer och 
dagens EU-regler behöver kompletteras

Sanering av förorenad mark vid stränder 
måste fortsätta. Industrierna har dumpat 
gifttunnor i havet. Vilken effekt har utsläppen 
av främmande ämnen i form av läkemedels-
rester via avloppsvattnet och gamla rester 
av kvicksilver, pentaklorfenol, PAH, PCB? 

Ingen övergödning Svenska utsläpp av fosfor- och kväveför-
eningar och ammoniak har minskat. Större 
delen av belastningen på hav och skogsmark 
kommer från andra länder. Återhämtningsti-
den i naturen är lång.

Avverkning, dikning, utsläpp av syreförbru-
kande ämnen och fosfor från papper- och 
massaindustrier samt sanitära avloppssystem. 

I juni 2008 beslutade EU om en gemensam strategi 
för havsmiljön som kallas Marina direktivet. Målet är 
att EU:s marina ekosystem ska ha en god miljöstatus. 
Marina direktivet innebär att medlemsländerna måste 
komma överens om definitioner för vad god miljösta-
tus innebär och sedan ta fram åtgärder för att uppnå 
kriterierna. Till 2020 ska alla medlemsländerna ha 
uppnått god miljöstatus i havsområdena. I direktivet 
listas elva så kallade deskriptorer som beskriver olika 
delar och problemområden i de marina ekosystemen. 
Dessa ska utgöra ramverket för bedömningen av god 
miljöstatus.

Att definiera vad god miljöstatus betyder är nu med-
lemsländernas gemensamma uppgift. Senast den 15 juli 
2012 ska länderna rapportera vad man menar med god 
miljöstatus för varje region. Därefter ska man utveckla 
övervakningsprogram och åtgärdsprogram samt ge-
nomföra åtgärder.

Nationella miljökvalitetsmål ska 
uppfyllas till 2020
Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör kusten 
där ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” är 
det viktigaste. Miljömålsrådet följer upp de nationella 
målen varje år och i skriften de Facto 2010 kommente-
rade man så här:
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Regionala miljömål för Västernorrland
Hav i balans samt levande kust och skärgård
För att länets kustvatten ska klara miljökvalitetsmålet Hav 
i balans samt levande kust och skärgård till år 2020 krävs 
ytterligare åtgärder. Problem är döda bottnar, miljögifter, 
främmande arter och minskade fiskbestånd. Länsmålen 
om syrehalt, blåstångens utbredning, skyddade havsom-
råden, fysisk exploatering och utformning av ny bebyg-
gelse kan nås, men även då krävs ytterligare åtgärder. I 
bilaga 5.1 redovisas en uppföljning av länsmålen.

Det är inte lätt att se hur tillståndet i miljön föränd-
ras. En viktig indikator är utbredningen av blåstångsam-
hällen som är väl undersökta och inventeringar visar inte 
på några negativa förändringar. Fortsatta undersökningar 
är nödvändiga eftersom arten saknas på vissa platser och 
för att följa den framtida förändringen. I sötvatten har 
en glosjöinventering genomförts för att identifiera värde-
fulla lek- och uppväxtområden som kan behöva skydd.

Efterfrågan på tomter i attraktiva strandnära lägen 
ökar och strävan ligger i att inte exploatera områden med 
höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. Länsstyrel-
sens kustinventering, bilaga 5.20, visar påverkansgrad 
och naturvärden. Under år 2008 uppfördes 68 byggna-
der i länet inom hundra meter från en havsstrand. Det är 
en ökning med 66% jämfört med 2007. Redovisat som 
nybyggnation per 100 kilometer havsstrand så uppvisar 
Västernorrland den högsta siffran i landet.

Lokala mål
Sundsvalls Agenda 21, antagen av kommunfull-
mäktige 1997
Sundsvalls Agenda 21 är en vägvisare för planering 
med siktet på en hållbar utveckling fram till 2020. 

Det här är målformuleringarna för området natur:
Sundsvalls rika natur ska skyddas. Mångfalden bland 
landskapets växter och djur ska bevaras. Vår stad och 
våra bostadsområden ska präglas av grönska, parker 
och planteringar.

Detta betyder... 
att skog, åker, hav och sjö ska nyttjas varsamt. Jord- och 
skogsbruk ska drivas ekologiskt hållbart. Hotade ar-
ter och värdefulla naturområden ska skyddas. Den 
biologiska mångfalden ska värnas även i bebyggda 
områden. Naturen nära bebyggelsen ska vara till-
gänglig för rekreation. Sundsvalls läge vid havet ska 
tas tillvara och utvecklas.

Översiktsplanen antagen  2005
Översiktsplanen innehåller ett flertal ställningstaganden 
som berör yrkesfiske, natur, friluftsliv, kultur. Bland an-
nat anger översiktsplanen att arbetet med strandskydds-
frågor, vattenområdens produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, natur- och kulturmiljövärden samt värden för 
friluftslivet ska prioriteras. Vidare anges att strandskyd-
dade områden bör inventeras så att de faktiska värdena 
på varje plats får utgöra underlag för ett nyanserat strand-
skydd. 
 
Stadsvisionen beslutad 2007 
Stadsvision är begränsad till dalgången kring Selång-
ersån upp till Granlo. Den fastslår ett antal principen 
för hur tätorten ska utvecklas. De här två principerna 
berör kustplanen:
5.  Låt vattnet möta staden

 Vi för stadslivet närmare ån och fjärden när vatten-
  nära ytor görs tillgängliga för bostäder, aktiviteter
  och näringsverksamhet. 

6.  Bred ett nät av grönska över staden
 Vi kopplar samman våra gröna stråk och parker
  och länkar bergen till staden vilket ger gröna kor-
 ridorer till nytta för motion och rekreation. 
 Den sammanlagda grönskan i centrum ökar.

Vattenmyndigheternas bedömning
Vattenmyndigheten har som uppgift att klassa och 
följa upp våra vattendrags status och kvalitet enligt 
EU:s vattendirektiv. Målet är att alla vattenföre-
komster ska ha god ekologisk status till 2015 och att 
inga förekomster ska få en sämre status än de har nu. 
Sundsvallskusten ingår som en del av vattenområdet 
Medelpads kustvatten och är indelad i 9 vattenförekom-
ster : Alnösundet, Björköfjärden, Draget, Höga kustens 
kustvatten, Klingerfjärden, nedre mellersta (NM) Bot-
tenhavets kustvatten, Sundsvallsbukten, Sundsvallsfjär-
den och Svartviksfjärden. Den övergripande ekologiska 
statusen indelas i sex kategorier:
1.  Ej klassad
2.  Dålig
3.  Otillfredsställande
4.  Måttlig
5.  God 
6.  Hög
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Miljöproblemen kan vara övergödning, miljögifter, 
främmande arter, konstgjorda stränder, punktkällor och 
påverkanskällor i form av exempelvis förorenade områ-
den MIFO klass 1, miljöpåverkande anläggningar. 

Riskbedömningen beskriver möjligheten att uppnå 
god ekologisk status till år 2015. Samtliga vattenföre-
komster, utom Bottenhavet, får bedömningen: ”risk 
för att ekologisk status inte uppnås 2015”.  Det finns 
också en risk att statusen klassas sämre (”at risk”) när 
mer data kommer.

Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnor-
mer för vattenförekomsterna som ska beaktas när kom-
munen och andra myndigheter beslutar om åtgärder 
som kan påverka miljökvalitetsnormerna för en vat-
tenförekomst. Inga åtgärder som förväntas försämra 
vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status 
får göras. Se även bilaga 5.2 där vattenförekomsternas 
status redovisas mer utförligt.

Tabellen redovisar vattendelegationens beslut 2009-12-22 om vattenförekomsternas status

Klingerfjärden Otillfredsställande ekologisk status utifrån övergödning och främmande arter. Uppnår ej god kemisk 
status på grund av polyaromatiska kolväten, PAH. 

Alnösundet Måttlig ekologisk status utifrån övergödning och främmande arter. Uppnår ej god kemisk status på 
grund av kadmiumföreningar.

Draget Måttlig ekologisk status på grund av främmande arter. Uppnår ej god kemisk status på grund av 
kadmiumföreningar och fluoranten.

Sundsvallsfjärden Måttlig ekologisk potential utifrån övergödning, främmande arter och morfologisk förändring. 
Vattnet är kraftigt modifierat ur ett fysiskt perspektiv. Uppnår ej god kemisk status på grund av 
halterna av fluoranten.

Sundsvallsbukten Måttlig ekologisk potential på gruns av främmande arter. God kemisk status exklusive kvicksilver. 
Påverkansanalysen visar på förekomst av särskilt förorenande ämnen som dioxiner och furaner. 
Kvicksilvertunnor har dumpats vattenförekomsten.

Svartviksfjärden Måttlig ekologisk status på grund av övergödning och främmande arter. Uppnår ej god kemisk 
status polyaromatiska kolväten, PAH. Påverkansanalys visar en negativ påverkan av miljöstörande 
industrier och förorenade markområden. 

Björköfjärden God ekologisk status. God kemisk status exklusive kvicksilver. Fler undersökningar behövs. 

NM Bottenhavets  
kustvatten

God ekologisk status. God kemisk status exklusive kvicksilver. Fler undersökningar behövs.

Höga kustens 
kustvatten

God ekologisk status. God kemisk status exklusive kvicksilver. Fler undersökningar behövs. Vattenfö-
rekomsten är inte homogen.

Enligt Åtgärdsprogram för Bottenhavets vattedistrikt 
2009 -2015 ska kommunerna senast 22 dec 2012  göra 
åtgärder som ska förbättra vattenförekomster som ris-
kerar att inte uppnå god ekologisk/kemisk status:

Prioritera tillsyn av verksamheter som kan ha negativ 
inverkan på aktuella vattenförekomster
Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som 
påverkar negativt.
Inrätta vattenskyddsområden för kommunala dricks-
vattentäkter så att god kemisk status och god kvanti-
tativ status bibehålls.
Se till så att vattentäkter som inte är kommunala, 
som försörjer fler än 50 personer eller vattenuttag mer 
än 10 m3/dag, har god kemisk och kvantitativ status 
och  långsiktigt skydd.
Utveckla planläggning och prövning så miljökvalitets-
normerna för vatten uppnås och inte överträds.
Utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i 
områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ status.

Länsstyrelsen kommer att utveckla modeller och 
metoder för att underlätta kommande arbete. Varje år 
ska kommunerna rapportera om arbetet.
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Det finns två syften med bestämmelserna om strand-
skydd: säkerställa allemansrätten (stränder ska vara en 
tillgång för friluftsliv) samt bevara strändernas bety-
delser för den biologiska mångfalden (skydd av djur 
och växter). Bestämmelserna om strandskydd finns i 
miljöbalkens strandskyddsparagrafer (7 kap 13-18 §§). 
Enligt miljöbalken råder strandskydd vid havet, insjöar 
och vattendrag. Det omfattar normalt land- och vat-
tenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid nor-
malt medelvattenstånd men kan ökas till 300 meter.

I miljöbalkens intentioner för strandskyddet ska 
kommunen redovisa hur tillgång till stränder nära tät-
orter kan tryggas på lång sikt. Genom att tillämpa kust-
planens riktlinjer tillgodoses detta inom kustområdet.

Reglerna om strandskydd i miljöbalken har ändrats 
2009. Det innebär att: 
•	 Kommunen prövar dispensärenden och har som  

förut tillsynsansvar för att lagen efterlevs. Dis-
pens får bara ges om strandskyddets syften inte 
motverkas och det finns särskilda skäl (7 kap 18 
b§).

•	 Översiktsplanen ska peka ut områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen där dispens 
kan medges. 

•	 Dispenserna prövas individuellt och landsbygd-
utveckling räknas som ett särskilt skäl som ska 
avvägas mot strandskyddets syfte. Men det får 
inte äventyra allmänhetens tillgång på tätortsnära 
stränder. Vår kommun ingår i en kuststräcka där 
dispenser ska ges restriktivt utifrån skälet lands-
bygdsutveckling (7 kap 18 e §).

•	 Kommunen ska redovisa hur tillgång till stränder 
nära tätorter kan tryggas på lång sikt.

•	 Skäl för att upphäva strandskydd i detaljplan och 
för dispenser ska redovisas.

•	 Krav på fri passage för allmänheten vid varje beslut 
om dispens eller upphävande (7 kap 18 f §). 

•	 Ändrad användning av byggnader kräver dispens-
prövning.

•	 Miljö- och friluftsorganisationer kan överklaga.
•	 Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut.

1.Förutsättningar och utgångspunkter med kustplanen

Utvidgat strandskydd
Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat om utvidgat 
strandskydd. Strandskyddet gäller då 200 meter från 
strandlinjen vid öarna i Bottenhavet och i Ljungan upp 
till Harabergsbron.
   

Undantag från strandskydd
Länsstyrelsen har förordnat om två generella undantag 
från strandskyddet. Dessa gäller kompletteringsåtgär-
der på tomtplats som vidtas :
•	 på den del av tomten som inte ligger närmare 

vattnet än huvudbyggnaden, 
•	 inom 15 m från huvudbyggnaden men inte när-

mare strandlinjen än 25 m och
•	 inom en tomtplats som angetts i ett beslut om 

dispens
Områden med stadsplan eller byggnadsplan som fast-
ställts före 1975 omfattas inte av strandskydd.

När är dispens möjlig? 
Djur och växtliv ska inte påverkas oacceptabelt och 
allmänhetens tillgång till strandområdet får inte för-
sämras samt att det måste finnas särskilda skäl som är 
angivna i 7 kap 18§ c miljöbalken:
1.  Området har redan tagits i anspråk som gör att det
  saknar betydelse för strandskyddets syften.
2.  Väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
 exploatering skiljer av området från strandlinjen.
3.  En anläggning som för sin funktion måste ligga vid
  vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 
 området.
4.  Utvidgning av en pågående verksamhet och utvidg-
 ningen kan inte göras utanför området.
5.  Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
  angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
  utanför området.
6.  Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
  mycket angeläget intresse.

1.5 Strandskydd
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1.Förutsättningar och utgångspunkter med kustplanen

Prövning av dispens
Stadsbyggnadsnämnden är den kommunala myndighet 
som hanterar dispensfrågor. Nämnden har till sin hjälp 
stadsbyggnadskontoret som bereder ärendena. För att sä-
kerställa ett så bra beslutsunderlag som möjligt används 
kommunens samlade kompetens. Exempelvis miljökon-
toret för att bedöma påverkan på växt- och djurlivet och 
kultur- och fritidförvaltningen för att bedöma inverkan 
på det rörliga friluftslivet. Alla beslut i ärenden om 
strandskydd prövas av länsstyrelsen.

Sundsvalls kommun använder sig av länsstyrelsens 
checklistor för upphävande av strandskydd vid detalj-
planläggning respektive för dispens från strandskydd i 
enskilda ärenden.

Prövning i detaljplan
Kommunen ska i samband med detaljplanläggning 
pröva frågor om upphävande av strandskydd. Detta 
sker inom ramen för ordinarie planarbete. Förutsätt-
ningar för upphävande regleras i PBL 5 kap. 7 a § samt 
MB 18 kap. c - g §§. (Undantag gäller områden enligt 
7 kap. 18 § första stycket 2).

Prövning utanför detaljplan
Kommunen prövar enskilda dispenser från strand-
skyddet. Dispens kan medges om det finns ett särskilt 
skäl enligt MB 7 kap. 18 c - d §§. (Undantag gäller 
områden enligt 7 kap. 18 § första stycket 2).

Landsbygdsutveckling
Miljöbalken medger att kommunen pekar ut avgränsa-
de områden som är lämpade för landsbygdsutveckling 
inom strandskyddat område, LIS. Detta medges endast 
i begränsad omfattning för Norrlandskusten. Denna 
möjlighet avser i första hand att stimulera utvecklingen 
inom verksamhetsområden vars förutsättningar utgår 
från ett strandnära läge, exempelvis turistföretagande 
och friluftsanläggningar. Vidare ges möjlighet till be-
byggelsekomplettering i nära anslutning till redan be-
fintliga bostadshus.

Dispenserna prövas individuellt och landsbygdut-
veckling räknas som ett särskilt skäl som ska avvägas 
mot strandskyddets syfte. Men det får inte äventyra 
allmänhetens tillgång på tätortsnära stränder. Vår kom-
mun ingår i en kuststräcka där dispenser ska ges restrik-
tivt utifrån skälet landsbygdsutveckling (7 kap 18 e §).

En utökad bebyggelse kan medföra att kustens att-
raktion kan påverkas negativt och på så vis motverka 
landsbygdsutveckling genom att allmänhetens till-
gång till stränder inom strandskyddat område mins-
kar. Områdena bör inte omfatta mer än en begränsad 
del av de strandområden som finns inom en kommun 
och ska syfta till att skapa positiva sysselsättningsef-
fekter och ökat serviceunderlag. De platser som ska 
omfattas av möjligheten till landsbygdsutveckling är 
Juniskär, Bergafjärden, Lörudden, Skatan och Galt-
ström, eftersom det är områden med potential för att 
utveckla näringsliv. Stadsbyggnadskontoret utreder yt-
terligare områden som kan omfattas av LIS. Prövning 
ska göras enligt gällande lagstiftning.

Prövning om dispens från strandskydd med hän-
visning till landsbygdsutveckling ska göras med ut-
gångspunkt från strandskyddets två huvudkriterier; 
skyddet för livsbetingelser för växter och djur samt 
säkerställandet av allmänhetens tillgång till rekreation 
i strandområden.

Tillsyn
Kommunen ansvarar genom tillsyn för strandskyd-
dets efterlevnad.

Allemansrätt
I Sverige har vi den unika Allemansrätten som gör att 
vi alla får vistas fritt ute i naturen oavsett vem som 
äger marken (med undantag för hemfridszonen runt 
bostäder). ”Alla ska ha rätt att vistas i naturen enligt 
allemansrätten” står det i vår grundlag (2 kap 18§ 
regeringsformen). Men det finns några självklara reg-
ler som måste följas och det är att man visar hänsyn 
och inte skadar, förstör eller skräpar ner (miljöbalken 
7 kap 1§). 

Allemansrätten betyder att vi kan känna oss fria 
att vara i naturen men vi måste visa hänsyn i naturen 
och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte 
heller skada naturen eller något som andra äger. Den 
som bryter mot reglerna kan straffas. Allemansrätten 
innebär att stränder inte får privatiseras genom exem-
pelvis utegrillar, trädgårdsmöbler och förbudsskyltar. 
Gör man det kan man straffas och det finns ingen 
preskriptionstid.

För områden med någon form av lagstadgat skydd 
kan det finnas begränsningar i allemansrätten. Om 
detta finns oftast att läsa på informationsskyltar vid 
de skyddade områdena. 
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1. Förutsättningar och utgångspunkter med kustplanen

Hollands forskare (Delta Commission) är de mest 
uppdaterade i världen när det gäller havets nivåför-
ändringar. Deras forskning översatt till Sundsvall ger 
mellan i stort sett oförändrade nivåer och upp till 
drygt en halv meters höjning av havet fram till 2100, 
med vår landhöjning inräknad. Mellan 2100 till 2200 
är ytterligare höjningar troliga.

Havsnivåförändringen till 2100 är beräknad till, -0,1 
till 0,55 meter, då är vår landhöjning på drygt 7 mm/år 
är inräknad.
 

Osäkra förutsättningar för planering 
Vi vet inte hur mycket havsnivåerna kommer att 
förändras på längre sikt, inte minst därför att vi inte 
känner till framtidens utsläppsnivåer. Men vi kan 
konstatera att vi är gynnade av vår landhöjning och 
bör kunna jobba inom lägre intervall än andra städer i 
södra Sverige, Europa och världen i övrigt. 

Vi bör ha flexibilitet vid långsiktig planering nära 
havet och jobba med olika marginaler.  Klimatför-
ändringar kan öka riskerna för ras, skred, erosion 
och översvämning. Risk för erosion finns vid kusten i 
södra Njurunda, Essvik, Svartvik, Stockvik, inre delar 
av Sundsvallsfjärden, Johannedal, Sundsbruk och på 
norra Alnö, enligt Klimat- och sårbarhetsanalys, från 
Länsstyrelsen 2010. All ny bebyggelse bör klara minst 
0,5 m över högsta högvattenyta för att vad vi vet idag 
kunna stå sig till år 2100. Samhällsviktiga funktioner bör 
få större marginal. Flexibilitet kan vara att lämna plats för 
en framtida skyddsvall, göra kajer påbyggnadsbara, bygg-
nader som står lågt kan byggas så att de tål att översväm-
mas vid extrema högvattennivåer i havet i framtiden. 
Inom Sundsvalls kommun arbetar projektet Klima-
tanpassa Sundsvall med att utreda olika konsekvenser 
och behov av skyddsåtgärder.

1.6 Ett förändrat klimat 
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2. Värden, anspråk och ställningstaganden

2.1 Natur
Det finns olika typer av skydd för att värna om både 
allmänna intressen och riksintressen som är kopplade 
till natur. De vanligaste skydden är naturreservat, 
Natura 2000-områden och biotopskydd. I bilaga 5.4 
finns skillnaden mellan de olika skydden redovisade. 

Områden med riksintresse naturvård 
Riksintresset naturvård, Natura 2000-områden och 
naturreservat visas på karta 2, se sida 21.

Brämön med Kalven
Brämön utgör Medelpads yttersta utpost i Botten-
havet och är skyddad som naturreservat och Natura 
2000-område. Brämön och Kalven är ett representa-
tivt kustområde med mycket höga botaniska värden. 
Brämön karaktäriseras av karga bergknallar med art-
fattig hällmarkstallskog som övergår i fuktiga dalstråk 
med örtrik granskog samt myrmarker. Närvaro av 
kalk samt en sydligare klimatzon jämfört med länet 
i övrigt, gör öns flora unik. Det finns inte mindre 
än sexton orkidéarter på Brämön. Skogsbeståndens 
rikliga inslag av grova, flerhundraåriga tallar samt öns 
isolerade läge gör ön mycket lämplig som häcknings-
plats för störningskänsliga rovfåglar.        

Östra Björkökusten
Östra Björkökusten är ett skärgårdslandskap med 
grunda djupt och inskurna vikar, unga strandskogar 
och våtmarker och är ett framstående exempel på en 
flack landhöjningskust. De intressanta växtsamhäl-
lena hyser också en mycket värdefull orkidéflora samt 

andra botaniska rariteter. Slynghällan (fågelskyddsom-
råde) är en viktig häckningslokal för kustfåglar. De två 
orörda myrarna Grönviksmyran och Juni-Stormyran 
är viktiga representanter för unga myrar i kustnära 
miljö.

Salen söder om Lörudden är en grund, oregelbun-
den havsvik, som genom sina mycket smala sund med 
grunda trösklar står i förbindelse med havet. Land-
höjningen innebär att havsförbindelsen helt avsnörs 
inom en inte alltför avlägsen framtid.

Nedre Ljungan
Nedre Ljungans outbyggda älvsträcka utgör en nu-
mera sällsynt och värdefull naturmiljö. Den naturliga 
reproduktionen i älven av lax, havsöring och harr har 
ett stort fiskeribiologiskt värde. Flodnejonöga, som 
drastiskt minskat i länets vattendrag reproducerar sig 
i området. Representativa naturbetesmarker finns vid 
Tunbyn i form av öppen hagmark och annan träd- och 
buskbärande hagmark. 

Selångersån
Selångersån är ett oreglerat vattendrag som i sina övre 
delar (Sulån) hyser ett av Sveriges värdefullaste bestånd 
av den sårbara flodpärlmusslan. Ån är ett betydelsefullt 
reproduktionsområde för den hänsynskrävande havs-
öringen. Selångersån med Selångersfjärden hyser även 
ornitologiska och botaniska värden. Deltabildningen vid 
åns utlopp i Selångersfjärden är ett instruktivt exempel på 
pågående deltabildning.

Allmänna intressen
Allmänna intressen ska alltid beaktas vid nybyggnationer och planläggning. Översiktsplanen för Sundsvalls kom-
mun redovisar vilka allmänna intressen som finns. Natur, friluftsliv och kultur är exempel på allmänna intressen.

Riksintressen
Riksintressen är områden som har allmänt intresse och som är betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv. Beslut 
som berör riksintressanta områden bevakas i första hand av länsstyrelsen. Riksintressanta områden ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada värdena. De riksintressen som berör kustplanen och som beskrivs i kustplanen är natur, 
kultur, friluftsliv, yrkesfiske och sjöfart. Övriga riksintressen som vägar, järnvägar och försvarsmakten beskrivs i 
aktuell översiktsplan för Sundsvalls kommun. 
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2.Värden, anspråk och ställningstaganden
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Rödön
Rödön är en rikt illustrativ och viktig berggrundslokal. 
Rapakivimassiv bestående av granit med genomkorsande 
gångar av sur och basisk sammansättning.

Norra Alnön
Norra Alnös odlingslandskap är mångformigt med bioto-
per som är beroende av att marken hävdas. Den kalkrika 
berggrunden har tillsammans med ett gynnsamt klimat 
skapat en mycket rik flora med stort inslag av sydliga 
arter. I de omfattande hagmarkerna samt på ängspartier, 
vägkanter och hällmarker förekommer gullviva, darrgräs, 
sundsvallsviol och backlök.  Den hotade arten mnemosy-
nefjäril finns här i en av de största populationerna i landet. 
Vid Stornäset och på Långharsholmen finns stora betade 
havsstrandängar som utgör viktiga rastlokaler för flyttande 
vadare och änder. Norra Alnön har en unik geologi med 
bergarter med mycket ovanliga sammansättningar. Här 
kan nämnas alnöit, fenit, pyroxenit, nefelinsyenit, sövit 
(kalk) och kimberlit.
Trafikverket har värderat norra Alnö som ett hänsynsom-
råde utifrån natur- och kulturvärden, se sidan 25. 

Naturreservat och Natura 2000-områden 
Brämöns naturreservat bildades i mars 2004 och omfattar 
öarna Brämön och Kalven med undantag för Sanna och 
Brämöhamn. Naturreservatet är knappt 1550 hektar varav 
drygt 1000 ha är antaget som Natura 2000-område enligt 
art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Syftet med 
reservatet är att skydda ett oexploaterat och ostört kustom-
råde, där skog, våtmarker och stränder huvudsakligen får 
utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer.
  
Salen är Västernorrlands hittills enda och första marina 
naturreservat. Det ligger längs Njurundakusten i Sunds-
valls kommun och bildades i juni 2008. Reservatet är 703 
ha stort, varav 518 ha är hav och 102 ha omfattar Natura 
2000 –områden Grönviksmyran och Juni-Stormyran.

Området består av en mycket ovanlig kombination 
av värdefulla marina, limniska och våtmarksmiljöer. Flera 
vikar kommer inom snar framtid (mindre än 100 år) att 
vara avsnörda från havet genom den pågående landhöj-
ningen. 

 Dessa grunda havsvikar har en rik bottenvegetation 
och är lek- och uppväxtlokaler för fisk. Bottenväxterna 
och den höga vattentemperaturen tidigt på våren utgör 
grunden för vikarnas funktion som barnkammare för 
fisk. Miljön har också stor betydelse för många fågelarter.

2. Värden, anspråk och ställningstaganden

Klampenborg är ett kommunalt naturreservat som bilda-
des 1993. Reservatet sköts av Klampenborgsföreningen. 
Storleken på reservatet är knappt 64 hektar varav landarea-
len är 25 hektar. Fågellivet är rikt liksom växtligheten. Re-
servatets skötsel inriktas på att låta lövskogens utveckling 
mot naturskog fortsätta och att vidmakthålla de öppna 
markerna genom slåtter eller bete. Här finns spår från tidig 
järnålder och det finns rester efter ett helt sågverkssamhälle 
som har funnits här. Syftet med reservatet är att bevara 
områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. 

Stornäsets naturreservat  bildades 1968 och är på 107 
hektar. Reservatet är antaget som Natura 2000-område 
enligt habitatdirektivet och som skyddsområde enligt få-
geldirektivet. Syftet är att skydda och främja en av landets 
förnämsta rastplatser för flyttfåglar. De betade strandäng-
arna med sin korta stubb är utmärkta födosökslokaler för 
rastande vadare, änder, gäss med flera. Både under vår- och 
höststräck rastar mängder av fåglar här. På Stornäset finns 
både ett fågeltorn och ett fågelgömsle som även går att nå 
med rullstol. 

Långharsholmens naturreservat  bildades 1973 och är på 
108 hektar. Reservatet är antaget som Natura 2000-
område enligt habitatdirektivet och som skyddsområde 
enligt fågeldirektivet. För den fågelintresserade har ön 
Långharsholmen med angränsande reservatet Stornäset på 
Alnö mycket att erbjuda. På Långharsholmen förekom-
mer ett stort antal unika och intressanta vulkaniska berg-
arter med en därtill hörande spännande flora. 

Lokala naturvärden
Områden med lokala naturvärden redovisas på karta 2, 
se sidan 21.

Nordöstra Alnö
Alnös nordöstra del har ett stort sammanhängande område 
med strandängar och lövskog som är unika för Sundsvall. 
Berggrunden är unik för Sverige och internationellt genom 
resterna av den gamla vulkanen. Bäckarna i området har 
en hög buffertförmåga och växtligheten är speciell. Kring 
öarna Långharsholmen och Hörningsholmen finns grunda 
havsområden som är värdefulla livsmiljöer för både fåglar, 
fisk, smådjur och växtlighet. För fågellivet är det öppna 
jordbrukslandskapet en viktig kompletterande del.
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Bergafjärden-Löran
Mellan Bergafjärden och Löran är kusten till stor del starkt 
exponerad och även exploaterad. Björköviken är den enda 
relativt oexploaterade viken med en skyddsvärd kalktall-
skog och stora värden för fågelliv. Det är en magnifik vik 
med sandstrand längst in och med skyddade skär mitt i 
viken. Björköviken har flera utströmningsområden, Lind-
bomstjärnens utloppsbäck är den största och mynnar i 
ett våtmarksområde med bladvass utanför på båda sidor. 
Inne i viken finns kalktallskog med unika svampar. Norr-
vikssand och Junibosand har exponerade sandstränder. 
Junibosand har en skyddande anlagd hamn. Rätt utförda 
hamnar kan även få biologiska värden. Omedelbart nord-
väst om Lörudden finns ett kargt vildmarkspräglat  kust-
avsnitt som har varit föreslaget som naturreservat.

Björkökusten söder om Löran
Den här sträckan består av en magnifik mosaik av olika 
biotoper som våtmarker, gölar, sandstränder, strandängar, 
klipp- och blockstränder. Många vikar är viktiga för lek 
och uppväxt av fisk samt fågelliv. På bottnarna växer bland 
annat kransalger och blåstång. I gölar och hällkar finns 
de fridlysta arterna större och mindre vattensalamander. 
Salens marina reservat breder ut sig söder om Rönnhamn 
och omfattar även Tjockholmsviken och delar av Stor-
grundsviken i söder. 

Björköfjärden och södra Galtströmskusten
Björköfjärden är en unik havsfjärd med stora grundom-
råden och stränder som delvis är obebyggda. En stor fisk-
produktion, mindre strandängar, sumpskogar, strandnära 
tallhedar och unika kransalgsmattor bidrar till Björköfjär-
dens höga naturvärden. Den flikiga halvön Galten har 
många värdefulla miljöer med fin strandäng, våtmar-
ker, glosjöar, grunda vikar och exponerad klippkust 
med rik förekomst av blåstång. Här finns till exempel 
större och mindre vattensalamander. Galtström har 
flera lokaler med större och mindre vattensalamander 
och utgör kustens största kärnområde. Fäbodviken 
är en unik, lagunartad och skyddad vik. Den fina 
Grönviken, med frodiga fuktängar runt om kommer 
att vara avsnörd inom ca 50 år. Flera av vikarna har 
även kransalger. Här finns också stora områden med 
sumpskog och våtmarker runt tilloppsbäckar.

2. Värden, anspråk och ställningstaganden

Grundområdens och stränders ekologiska värde
Bottenhavets grundområden är en mycket viktig länk 
för livet i havet, även för dem som lever på öppet 
vatten och stora djup. Produktionen är rik, vattenväx-
ter och alger ger skydd. Det är bra miljö för utbytet 
och samspelet mellan olika havslevande organismer 
som växt- och djurplankton, bottendjur, fisk och 
fågel. Grundområden är viktiga som rastplats och 
häckningslokal för många fåglar. Även våra däggdjur 
på land är beroende av livet i våra grundområden. 
  Några av grundområdenas nyckelväxter är de delvis 
hotade kransalgerna som tillsammans med andra vat-
tenväxter ger en skyddande miljö för uppväxande fisk. 
Tillsammans bildar dessa växter en flerskiktad vegeta-
tion med en mångfald av livsmiljöer och nischer. Växt-
ligheten är Bottenhavets motsvarighet till Västerhavets 
ålgräsängar eller landområdens flerskiktade skogar. 

Vissa arter eller vuxna fiskar vill ha exponerade 
miljöer, där vegetationen är mindre framträdande 
med undantag av fastsittande alger. De exponerade 
havsområdena efterliknar strömmande vatten, där 
tillgången på syrgas och tillförsel av mat ofta är bra, 
samt med små variationer av temperatur. Precis som i 
rinnande vatten kan organismer fånga upp passerande 
födoämnen genom de strömmar som bildas. 

Hot
I stort sett allt liv i vatten beroende av de få grundom-
råden som finns. Samtidigt är trycket mot dessa grund-
områden stort. Båtplatser i grunda lek- och uppväxtvikar 
kan genom muddring och utsläpp från båtmotorerna ge 
stora skador. Rom, yngel och uppväxande fisk är mer 
känsliga än vuxna individer.

•

Ställningstagande natur
Kommunen ska i samband med planering, till-
ståndsgivning och verksamhet skydda kustom-
råden med riksintressen och höga naturvärden 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur-
miljöer. Inom övriga områden som omfattas av 
kustplanen, ska särskild hänsyn tas till ekologisk 
och kemisk status i kustvatten, sjöar, vattendrag 
och våtmarker.
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2.2 Kulturmiljö

Riksintresse kulturmiljö
Områden med riksintresset kulturmiljö redovisas 
på karta 3, sidan 26.

Norra Alnö
Riksintresset omfattar välbevarade bymiljöer, gravfält 
och storhögar från järnålder samt en strategiskt lokalise-
rad tidig medeltida kyrka och eventuell kastal-lämning. 
Omedelbart intill medeltidskyrkan ligger en monumen-
tal 1890-talskyrka, ritad av Ferdinand Boberg. I norra 
delen av miljön vittnar bebyggelsen i Hörningsholm, 
Nacka, Eriksdal, Hovid och Johannesvik om den kon-
centration av sågverk som uppstod i området under 
1800-talets senare del. Landets första föreningslokal 
Folkets hus på landsbygden byggdes här 1896, Tors lokal 
i Hörningsholm.

Skönvik – Merlo
Riksintresset omfattar arbetarbostäder och industri-
byggnader från 1800-talets slut i Skönvik. Det om-
fattar också Villa Merlo med park och ekonomibygg-
nader. Från att i början ha varit en lastageplats och 
ett glasbruk utvecklades Skönvik på 1860-talet till ett 
sågverk. På fastigheten Merlo byggde sågverkspatro-
nen Fredrik Bünsow 1884 en sommarvilla i medel-
tidsromantisk stil som ritades av arkitekten Gustaf 
Isac Clason. 

Sundsvalls stenstad
Riksintresset omfattar stadskärnan med hamn- och 
järnvägsmiljöer. Stenstaden utgör ett unikt uttryck för 
sågverksindustrins expansion och det sena 1800-talets 
burgna stadsbyggande med storstadsmässiga ambitio-
ner. Stadskärnans rutnätplan härstammar från 1600-ta-
let och utvecklades med förändringar och utvidgningar 
under 1800-talets slut. Stora delar av den nuvarande 
stenstadsbebyggelsen tillkom under en kort period efter 
den förödande branden 1888. 

Ljungans dalgång
Området är ett av de äldsta med kontinuerlig bosättning 
från tidig järnålder och med en stor mängd fornlämning-
ar. Dalgången består av många karaktärer som storslaget 
jordbrukslandskap och spår efter tidig industrialisering .

Njurundakusten
Riksintresset omfattar brons- och järnåldersåldersgravrö-
sen av olika typer, med rik formvariation och varierande 
konstruktionsdetaljer. Gravskickets och gravformernas 
förändring i tiden kan följas genom gravlägenas för-
flyttning mot lägre nivåer och nya kustlinjer. I området 
ingår även fiskeläget Skatan, som varit av betydelse för 
fjärrfisket under 1600- och 1700-talen. Området är en 
av norrlandskustens rikaste fornlämningsmiljöer.

Galtström
Riksintresset omfattar järnbruksmiljön med bevarad 
rost- och masugn samt herrgård och brukskontor från 
1800-talet. Från brukets äldsta tid finns ett kapell från 
1680. Vid hamnen finns en bevarad ångdriven lyftkran. 
Lämningar efter vattendrivna sågar finns också. Galt-
ström var ett så kallat integrerat bruk där både tackjärns- 
och stångjärnsproduktion förekom. Bruket grundades 
1673 och var Medelpads första järnbruk. Idag finns där 
en välbevarad och karaktäristisk bebyggelse från 1800-
talet mitt.  

Brämön
Riksintresset omfattar fiskelägesbebyggelsen vid de två 
närliggande hamnlägena Brämöhamn och Viken, ka-
pellet från 1600-talet och lotsplatsen med ett fyrtorn, 
uppfört 1859. Brämön är omnämnd som fiskeläge sedan 
1400-talet och är en av de äldsta bland de mellansvenska 
städernas fjärrfiskeplatser vid norrlandskusten. Fiskeläges-
bebyggelsen har behållit sin ursprungliga prägel.

Inom Sundsvalls kustområde finns många miljöer som speglar vår historia som fiskelägen, industrimiljöer och 
odlingslandskap. Detta beskrivs i Sundsvalls kommuns kulturmiljöinventering 1999, där olika områden klassas. 
Sundsvalls museum har en inventering från 1977-1978 som beskriver industriminnen i Sundsvalls kommun.
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Lokala kulturvärden
Industriminnen och industrisamhällen
Gångviken, som ligger mellan Skönvik och Sunds-
bruk, är ett så kallat komplementsamhälle som växte 
fram under ångsågsepoken. Komplementsamhällena 
låg utanför sågverksbolagens mark och kontroll. Ofta 
växte de fram utan någon som helst planering eller 
reglering.   

I Sundsbruk, nuvarande Metso, finns en del bygg-
nader kvar från ångsågsepoken, bland annat pannhus 
och verkstad.

I Tunadal startades 1849 den första ångsågen i 
Sundsvallsområdet. I anslutning till sågen växte det 
fram ett industrisamhälle. 1870 hade Tunadal en be-
folkning på 420 personer. Från sågverkets storhetstid 
finns bland annat pannhus, herrgård och arbetarbo-
städer kvar. Tunadal är det enda sågverk i området 
som fortfarande är i drift. 

Petersvik är ett område med stora trävillor från 
ångsågsepoken. Villorna och området har ett stort kul-
turhistoriskt värde, inte bara ur ett lokalt utan också ur 
ett nationellt perspektiv.

Karlsviks ångsåg på Alnö startades 1880 och drevs 
ända till 1963 då den lades ner. Karlsvik är en av få läm-
ningar från ångsågsepoken där skorstenen till maskinhus 
finns kvar. Strax söder om Karlsvik ligger Viken, som är ett 
område med välbevarade trävillor från sekelskiftet 1900. 

Svartviks industriminne
Svartvik har en industrihistoria som sträcker sig tillbaka 
till början av 1800-talet. Under århundradens lopp har 
här funnits lastageplats, skeppsvarv, ångsågverk och 
massafabrik. Svartvik har ett stort antal byggnader kvar 
från industriperioden och är ett viktigt besöksmål där 
man kan hitta atmosfären av historiska epoker. Under 
framför allt sommarmånaderna finns här många aktivite-
ter med bland annat vandringar och visningar. I herrgårds-
byggnaden finns en restaurang och i det tidigare kontoret 
ett hotell. I verkstadsbyggnaden finns en utställning om 
Svartvik och på somrarna är caféet i stallet öppet. 

Fiskelägen
I den översiktliga kulturmiljöinventeringen från 1999 
är Brämön, Löran, Skatan, Galtström och Spikarna 
A-klassade fiskelägen, se karta 3, sidan 26. A-klassen 
omfattar ”Miljö eller enstaka byggnader, där bygg-
nadernas enskilda värden bedöms så stora att högsta 
antikvariska hänsynstagande är motiverat vid föränd-
ringar och bebyggelsekompletteringar.”

Värdefulla vägar
Trafikverket har pekat ut vägarna 665 (Hovid-Alnö 
kyrka) och 671 (Alnö kyrka-Ås) på norra Alnö som 
kulturvägar eftersom de är värdefulla och kulturhisto-
riskt intressanta. De har kvar sina ursprungliga sträck-
ningar och följer topografin. Trafikverket har värderat 
norra Alnö som ett hänsynsområde utifrån natur- och 
kulturvärden. 2011 kommer de artrika vägkanterna 
att få särskilda skötselplaner.

Fornlämningar
Flera miljöer med fasta fornlämningar skyddas enligt 
2 kapitlet kulturminneslagen och representerar höga 
värden. Riksintressen Norra Alnö och Njurundakus-
ten som båda innehåller många fornlämningar berörs 
av Kustplanen. För att man även i framtiden ska 
kunna förstå fornlämningarna och deras relation till 
landskapet, måste fornlämningsområdena som helhet 
beaktas så att exploateringar i form av vägar och ny-
byggnationer i framtiden inte planeras inom sådana 
områden. Riksantikvarieämbetet har en enkel och 
användningsbar databas, Fornsök, där fornlämningar 
finns på en zoomningsbar karta.

Fartygsvrak äldre än hundra år med tillhörande 
föremål har samma skydd i lag som fornlämningar 
på land(2 kap.1§ kulturminneslagen). Skyddet gäller 
på samma sätt för okända fornlämningar som för de 
kända och registrerade. 

Ställningstagande kultur
•	 Kommunen	 ska	 i	 samband	 med	 planering,	
tillståndsgivning och verksamhet skydda kustom-
råden med riksintressen och höga kulturvärden 
mot åtgärder som påtagligt kan skada kultur- och 
fornlämningsmiljöer.



26

2.Värden, anspråk och ställningstaganden

ALNÖN

BRÄMÖN

RÖDÖN

Birsta

Vi

Ankarsvik

Bredsand

Njurunda

Essvik

Juniskär

Björkön

Svartvik

Klingerfjärden

Bodviksfjärden

Draget

Bottenhavet

Sundsvallsbukten
Alnösundet

Bergafjärden

Brämösundet

Björköfjärden

¬«1

¬«2

¬«3

¬«4

¬«5

¬«6

¬«7

")A ")B

")C

")D
")E

")F

")G

Sundsvall

Råna

Nyrå

Huli

Hamn

Bölen

Sands

Målås

Näset

Björn

Marna

Lervik

Mingen

Kråkan

BullåsFärsta

Öråker

Lubban

Åssjön

Solberg

Vindhem

Kyrkmon

Åbodarna

Rönnhamn

Gårdsjön

Bredsand

Spikarna

Lörudden

Storgrund

Svarthamn

Myrholmen

Pråmviken

Grönviken

Åkersviken

Sidsjöhöjd

Bergabodarna Norrvikssand

Armsjötorpet

Sidsjöbodarna

Stockvik

Armsjön

Öjen

Skatan

Lörudden

Spikarna

Galtström

0 105
km

³

Kulturmiljöer     - Karta 3
Riksintresse för kulturmiljövård

Kulturhistoriskt värdefulla områden

Fiskelägen, A-klassning

Områden av riksintresse för kulturmiljömål
1. Norra Alnön
2. Skönvik-Merlo
3. Sundsvalls Stenstad
4. Ljungans dalgång
5. Njurunda kusten
6. Galtström
7. Brämön
Områden av intresse för lokala kulturvärden
A. Gångviken
B. Sundsbruk
C. Tunadal
D. Petersvik
E. Karlsvik
F. Viken
G. Svartvik



27

2. Värden, anspråk och ställningstaganden

Många av de områden som har höga naturvärden är 
av stort intresse för rekreation och friluftsliv. Att det 
är vacker natur, opåverkat av bebyggelse eller andra 
verksamhet och tillgängligt bidrar till ett områdes att-
raktion. Just kustområdena är viktiga för bland annat 
bad, fågelskådning, fiske och båtliv. Alnös östra kust 
och Njurundakusten har flera kvaliteter för friluftsliv 
och nyttjas av många. Att ha tillgång till bostadsnära 
rekreation ökar viljan till uteliv, därför är tätortsnära 
grönområden viktiga för folkhälsan.

Kustens och skärgårdens betydelse för 
friluftslivet och turismen
Skärgård och kust erbjuder möjlighet till många olika 
friluftsaktiviteter men även stillsamt insupande av 
atmosfär och storslagna vyer. 

Friluftslivets betydelse och intresset för kusten och 
skärgården har ökat under senare år och verkar fort-
sätta öka. Antalet sålda båtar har flera år i rad slagit 
rekord. Havskajakernas popularitet lockar allt fler till 
skärgårdsmiljön. Många åker långfärdsskridsko i skär-
gården. Kustfisket med spö lockar många till havet 
och badstränderna efter kusten är välfyllda en varm 
sommardag. Semester på hemmaplan och camping i 
Sverige har på senare tid ökat med fyllda campingplat-
ser längs kusten som följd. Kusten och skärgården är 
viktig för vårt välbefinnande och berör många Sunds-
vallsbor och besökare.

I det svenska samhället är insikten stor att na-
turvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör nära 
samman. Det har blivit allt tydligare att friluftslivet 
har stor betydelse för folkhälsan i takt med att stress 
och utbrändhet ökar och en stillasittande livsstil och 
fetma blivit ett allt större samhällsproblem. Att vi mår 
bra av att vistas i naturen är vi många som har känt 
på oss, men hur och varför det är så har vi oftast lite 
svårare att redogöra för. Därför startades i oktober 
2006 forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring.  
Programmet omfattar 18 forskare på 7 olika univer-
sitet. Det är en tvärvetenskaplig forskning och man 
säger att: ”Friluftsliv kan ge människor bättre hälsa, 
kunskap om naturen, öka förståelsen för miljövård 
och positivt bidra till regional utveckling i form av 
naturturism. Men det kan samtidigt orsaka störningar 

och slitage i känsliga områden. Därför behövs tvär-
vetenskaplig kunskap om hur natur för friluftsliv ska 
planeras, förvaltas och utvecklas”. 

I samband med inventeringen av hur kuststräckan 
i Sundsvall nyttjas har några föreningar och organisa-
tioner med olika inriktning tillfrågats om synpunkter 
och beskrivning av hur de nyttjar kusten. Förening-
arna har valt ut särskilt viktiga områden som beskrivs 
i text och på karta. En slutsats är att en stor del av 
Sundsvalls kust och skärgård nyttjas för fritidsaktivi-
teter. Några områden nyttjas av flera grupper medan 
andra endast för en typ av aktivitet. De områden som 
särskilt lyfts fram är öarna och kuststräckan ovanför 
och i anslutning till Juniskär samt området söder om 
Björkön och Björköfjärden. Några enskilda platser är 
periodvis nyttjade av många. Detta gäller framför allt 
friluftsbaden och campingplatserna. Förändringar i 
nyttjandet kan ske över tid och bör därför beaktas. 
För vissa aktiviteter kan tillgång till vägar gynna och 
utveckla friluftslivet som dykning och kajakpaddling 
som har behov av att lasta av båt och utrustning. Enligt 
en undersökning som genomförts av Friluftsfrämjandet 
säger en av fem svenskar att man vill minska strandskyd-
det. En viktig fråga är att skapa en balans mellan att bevara 
nuvarande friluftsvärden  även  för framtida generationer 
och det ökade intresset för kusten och skärgården.

Det finns behov av att utveckla service i form av 
tillgång till toaletter och sophantering.

För att säkra kvaliteten på kustområdets befintliga 
värden behövs en strategi för hur friluftsliv, rekreation 
och turism kan utvecklas.

Riksintressen friluftsliv
Områden med riksintresset friluftsliv, och som är viktiga 
för rekreation, redovisas på karta 4, sidan 28.

Nedre Ljungan
Riksintresset är en 17 km långa sträcka nedströms kraft-
verket vid Viforsen. Älven är här outbyggd och växlar 
mellan lugnflytande partier, sju kortare relativt vänliga 
forssträckor och ett otal strömsträckor. Artrikedomen är 
stor och lövträd och barrträd når osedvanliga dimensio-
ner. Ljungans mynningsområde berörs av kustplanen.

2.3 Rekreation och friluftsliv 
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Brämön-Lörudden
Brämön är välkänd och betydelsefull för båtlivet i 
Bottenhavet. Hamnen i Sanna på insidan av ön är 
betydelsefull för båtlivet. Kajen är utdömd och det är 
angeläget att få till en upprustning. Ön har ett välför-
grenat stigsystem och vidsträckta bergsbundna ströv-
marker delvis med vildmarksprägel. 

Fiskeläget Lörudden är levande med ett flertal 
bofasta helårsfiskare och ett sommaröppet värdshus. 
Kapellet från 1624 är kulturhistoriskt intressant liksom 
de tre labyrinterna vid fiskeläget.
Löruddens hamn har begränsad kapacitet men har 
ändå stor betydelse som service- och nödhamn inom 
ett vidsträckt kustavsnitt med få hamnmöjligheter 
och ett ringa serviceutbud. Lörudden är dessutom ett 
etablerat utflyktsmål för turister och ortsbor.

Allmänna intressen friluftsliv och 
rekreation
Friluftsbad
Sundsvalls kommun har ett stort antal kustnära fri-
luftsbad som är mycket populära och därmed har 
mycket hög besöksfrekvens, se karta 5, sidan 30.  Åtta 
friluftsbad är registrerade som kommunala friluftsbad 
vilket innebär att de är utrustade med livräddningsut-
rustning bestående av livbojar, livbåtar. Dessa bad städas 
och har daglig tillsyn. De flesta av de registrerade 
friluftsbaden sköts av föreningar med skötselavtal. 
De största friluftsbaden Tranviken och Bergafjärden 
har flera tusen besökare per dag vid vackert väder. De 
mest populära badplatserna är Slädaviken och Tran-
viken på Alnö, Fläsian i Bredsand och Bergafjärden i 
Njurunda.

De bad som inte är registrerade som kommunala bad 
nyttjas flitigt men där finns ingen kommunal service. 
Mer ingående beskrivning finns i bilaga 5.6.

Utflyktsmål och strandleder
Det finns många platser och sträckor efter kusten 
som är intressanta utflyktsmål för Sundsvallsbor. De 
enskilda besöksplatsernas karaktär varierar då utflykts-
målen har olika förutsättningar och innehåll. Några 
är fiskelägen och kulturbebyggelse och andra är enkla 
grillplatser i natursköna områden. Gemensamt är 
att flera är kända utflyktsmål som man kan ta sig till 
med bil, cykel eller annat färdmedel. Mer ingående 
beskrivning och karta finns i bilaga 5.7.

Efter kusten finns några stigar/cykelvägar/och mindre 
vägar som är särskilt anpassade som cykel- och prome-
nadstråk. Dessa sträcker sig i princip från Kvissleby, 
förbi Sundsvalls stad och ut på Alnö. Genom att för-
länga denna sträcka upp genom hela Alnösundet på 
fastlandssidan skulle det bli möjligt att kustnära ta sig 
fram längs stor del av kusten med beaktande av natur-
värden. Även om inte hela sträckan är iordningställd 
idag så finns möjligheter att utveckla kustvägarna och 
stigarna till en stor tillgång i kommunens friskvårds-
arbete.

Fågelskådning
Det finns goda möjligheter till fågelskådning längs 
Medelpads kust året om. De lokaler som anges i bilaga 
5.8 är platser med god förekomst av fåglar främst 
sommartid. Flera av områdena ingår i naturreservat, 
fågelskyddsområden eller Natura 2000-område, dessa 
är viktiga att behålla störningsfria eftersom  häck- och 
rastplatser för fåglar krymper alltmer.

De viktigaste områdena återfinns på nordöstra Alnö, 
Klampenborg, Björköviken, området kring Löran och 
vidare söderut till länsgränsen.

Medelpads ornitologiska förening ordnar regelbundet 
utflykter till sina bästa skådarplatser.

Fritidsfiske
Sportfisket är en av våra största fritidsaktiviteter som 
kan utövas av såväl gammal som ung. Varje år fis-
kar cirka 1 miljon svenskar och störst är intresset i 
Norrlands inland och efter norrlandskusten. Fiske ger 
spänning, naturupplevelser, motion och avkoppling 
på en och samma gång. Möjligheten att fånga fisk 
som man kan äta ger ytterligare en dimension.

I Sundsvallsområdet finns bra fiskevatten och 
kustområdet är en stor resurs som är lättillgänglig. 
Fisket längs kusten är gratis och kan nyttjas av alla 
oavsett inkomst. Kustområdet består dels av karg 
kust som exponeras direkt mot öppet hav och dels av 
inneslutna fjärdar som ligger väl skyddade, vilket ger 
fiskemöjligheter efter många arter. 

De vanligaste arterna är havsöring, abborre, gädda, 
sik, harr, lake, id och strömming. Det mest kända 
området är Björköfjärden med mycket bra fiske efter 
abborre och gädda, såväl sommar som vinter. Andra 
betydelsefulla områden är sträckan söder om Galt-
ström, östra och södra Alnö. 
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Det är av stor vikt att bevara tillgängligheten för de 
områden som har stor betydelse för fisket. I bilaga 5.9 
finns karta och beskrivningar av viktiga områden.

Kajakpaddling
Kajakpaddling är ett utmärkt sätt att bekanta sig 
med hav, sjöar och vattendrag samt njuta av lugnet 
och omgivningen. Antalet sålda kajaker och uthyrare 
fortsätter att öka. Många väljer att själv åka ut på en 
tur men ett stort antal väljer också att åka ut i organi-
serade grupper. 

Lokalt i Sundsvall finns möjlighet att välja olika 
turer, både inomskärs och ut mot öppet hav. Frilufts-
främjandet har en kajaksektion som både genomför 
utbildningar, organiserar turer och hyr ut kajaker. 

Det finns tre större områden som nyttjas i större 
utsträckning för paddling. Inom varje område finns 
flera sjösättningsplatser där det är möjligt att komma 
ner till vattnet eller att dra upp kanoten för exempelvis 
en fikarast. Karta och beskrivning finns i bilaga 5.10.

Långfärdsskridsko
Skridskoåkning på spegelblank is en vacker vinterdag 
hör till en av friluftslivets allra finaste upplevelser. I 
Sundsvall finns bra förutsättningar för långfärdsskrid-
skoåkning. Snöfattiga och kalla vintrar kan ge under-
bara isar på havet. Det är ganska vanligt att man åker 
ut i privata grupper men det finns också föreningar 
som samordnar turer i Sundsvallstrakten. Viktiga om-
råden är bland annat Alnös kust, Bodviksfjärden, 
Björköfjärden och sträckan söder om Galtström.

Föreningen långfärdsskridsko Sundsvall, arrangerar 
både kurser och genomför turer. I bilaga 5.11 finns 
karta och beskrivning av viktiga områden som nyttjas 
av många. 

Dykning
Djurantalet är i Östersjön är lågt, men det finns många 
av varje art och en intressant blandning av sötvattensarter 
och saltvattensarter. En sötvattensfisk kan här ses simma 
sid vid sida med en saltvattensfisk. Det är något som man 
som dykare inte kan uppleva på särskilt många ställen i 
världen. Här finns även fantastiska skogar av kransalger, 
naten, särvar, möjor och blåstångsbälten fulla av liv.

Det mesta av dykningen går ut på att leta spår av 
mänskliga aktiviteter, fast under ytan.

Områden för dykning styrs av ett antal faktorer efter-
som utrustningen är tung att bära.  Tillgång till båt och 
tillgång till vägar ner till dykplatser är viktiga faktorer. 

Många dykare drivs av en nyfikenhet och upptäckar-
lust till att hitta nya intressanta dykställen. I Sundsvall 
finns lämningar efter verksamheter längs de olika kust-
sträckorna i form av vrak, vrakdelar, rester av pirer och 
dumpade skräphögar. Marinarkeologiska lämningar 
äldre än 100 år är skyddade som fornlämningar.

 De viktigaste områden redovisas i bilaga 5.12. 
Enligt den aktiva dykklubben Lagunen är Alnösundet 
och Lubban-Galtström mycket intressanta.

Båtliv 
Båtlivet är en stor fritidsaktivitet under sommaren. 
I Sundsvall finns flera hamnar som ägs och sköts av 
föreningar men det finns också ett stort antal båtar vid 
privata bryggor. I den nya gästhamnen i Sundsvalls 
inre hamn erbjuds bra service med dusch, kök, sopsta-
tion och inte minst tankstation. Detta har bidragit till 
att antalet båtar som åker efter kusten väljer att åka in 
för att ta del av det som erbjuds i stadskärnan.

Förutom många permanenta båtplatser i Sundsvalls 
skärgård, finns flera naturliga ankringsplatser. Dessa nytt-
jas vid dagsturer men även som övernattningsplatser. 
Intresseföreningen för Utsjöbryggor i Sundsvall och 
Timrå kommuner har pekat ut viktiga platser för båt-
livet i bilaga 5.13. Intressanta områden är bland annat 
Skatan, Alnös sydöstra kust med Rödön och Kalven. 
Intresseföreningen omfattar 11 klubbar med 1500 
medlemmar från Njurunda till Söråker. En hamn 
med potential och även med stort renoveringsbehov är 
Sanna på Brämöns insida.

Utvecklingen av båtlivet innebär ett ökat tryck på 
anläggningar, bryggor och populära naturhamnar. Trycket 
på populära ställen blir därför snart så stort att omgivande 
skog förvandlas till latriner. Båtorganisationerna har påta-
lat att det är nödvändigt ur trivsel- och miljösynpunkt 
att lösa toalettfrågan i första hand på Gistaholmarna 
och Storkalven (Öbergs Udde).
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Miljöpåverkan från båtliv och bryggor
I Sverige finns över 1 miljon fritidsbåtar och deras 
miljöpåverkan är betydande. Dels används bottenfär-
ger som innebär att giftiga ämnen som koppar, tenn, 
zink och klorerade organiska föreningar sprids till 
vattnet. Ämnena är extremt giftiga för vattenlevande 
organismer som mikroalger, blåstång och musslor och 
påverkar fortplantning av fisk. Från och med år 2008 
får inga fartyg målas med tenninnehållande färger. 
Uppställningsplatser för båtar kan innehålla mark-
föroreningar som har sitt ursprung i underhållet av 
båtarna.

Båtmotorer orsakar stora utsläpp till luft och risker 
med oljeläckage till vatten. Nu finns mer miljövänliga 
fyrtaktsmotorer och även motorer med katalysatorer. 
Dessa minskar både utsläpp av PAH och kväveoxider 
genom bättre förbränning och minskar risken för 
läckage av oljor vid hanteringen. Alkylatbensin ger 
mindre utsläpp av PAH. Båtmotorer ger även en mil-
jöstörning i form av buller, även här är fyrtaktsmotorer 
bättre. Det kan finnas behov av tysta områden och 
hastighetsbegränsning i vissa områden.

Större båtar och höga farter kan ge erosionsproblem 
vid kuststräckor. Större hastigheter ger upphov till 
grumling som riskerar att sprida föroreningar som finns 
i sedimentet. Det finns även ett av länsstyrelsen utpekat 
område med särskild farthänsyn i Brämösundet. 

Beroende på det ökande intresset för båtliv ökar 
även behovet av och belastningen på naturhamnar. 
Ankring i naturhamnar kan skada bottnar, växt- och 
djurliv och störa fågelliv. Ankare som slängs ut river 
upp botten och vattenväxter samt frigör föroreningar.

Bryggor skadar grundområden genom att de tar 
botten i anspråk. Samtidigt kan de ge skydd mot is-
skjuvning och hård vind och kan på så viss skapa små 
skyddade miljöer på en i övrigt exponerad sträcka. 
Bryggor kan även läcka impregneringsmedel och 
påverka strömningsmönster. För att göra en brygga 
krävs dispens från strandskyddslagen och anmälan om 
vattenverksamhet kan behöva göras till länsstyrelsen. 
Bryggor och båtplatser bör samlas till platser där rätt 
förutsättningar redan finns. Bryggor ska placeras på 
tillräckligt djup och där muddring kan accepteras. 
Bryggans konstruktion och placering får inte påverka 
vattenomsättning och strömmar i området.

Det är möjligt att får bidrag till åtgärder som 
minskar utsläpp genom så kallade LOVA-bidrag som 

söks hos länsstyrelsen. Intresserade bör kontakta mil-
jökontoret för mer information. 

Vattenskotertrafik
En vattenskoter är en farkost som är max 4 meter och 
har ett vattenjetaggregat som främsta framdrivnings-
källa. Polisen och Kustbevakningen har övervaknings-
ansvaret. Vattenskotrar kan gå mycket snabbt och 
grunt, de kan röra sig på områden där fågelungar och 
badande vistas.

Vattenskoter är tillåtna i allmänna farleder och i de 
vattenområden länsstyrelsen bestämmer (förordningen 
1993:1053):  ”Den som framför en vattenskoter ska 
anpassa färdväg, hastighetsbegränsningar och färdsätt 
så att människor och djur inte störs i onödan”.
För Västernorrlans län gäller att man får köra i allmänna 
farleder (se avgränsningar på karta, bilaga 5.14) och 
man får köra närmaste vägen ut till farleden. Det är 
också tillåtet att köra utanför den räta baslinjen, som 
är den linje som förbinder de i lågvatten ytterst belägna 
kobbarna. 

Det är tillåtet att köra max 300 meter ut från far-
ledens mittlinje. Där leden går nära land får man inte 
köra närmare än max 100 meter. 

Vind-, kite- och vågsurfning
Dessa sporter är beroende av starka vindar och grun-
dområden, det kan innebära att aktiviteterna stör 
fågellivet. Ett sådant område är Stornäset där surfare 
som kommer nära stränder kan skrämma häckande 
och rastande fåglar.

Ställningstagande rekreation och 
friluftsliv

Kommunen ska i samband med planering, till-
ståndsgivning och verksamhet skydda kustom-
råden med riksintressen och höga friluftsvärden 
mot åtgärder som påtagligt kan skada rekreation 
och friluftsliv. 
För att säkra kvaliteten på befintliga värden 
behöver Sundsvalls kommun en strategi för hur 
friluftsliv, rekreation och turism kan utvecklas 
vid kusten.
Kustplanens riktlinjer ska användas i samband 
med satsningar inom områden som omfattas av 
kustplanen. 

•

•

•
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2.4 Yrkesfiske 
Yrkesfisket i kommunen har förändrats mycket de 
senaste femtio åren. Från att ha varit en verksamhet 
med flertal yrkesverksamma till i dag en näring med 
få verksamma. Fisket har också förändrats. Från att i 
huvudsak varit inriktat på strömming och viss mån 
lax, till ett fiske efter flera arter. I dag förädlas fisken 
och säljs direkt till konsumenten i större utsträckning 
av fiskarna själva jämfört med tidigare. Det finns inga 
statliga fiskehamnar i kommunen längre. Vi har i dag 
ett tiotal fiskare med licens. De utgår från fem fiske-
hamnar.

Under våren och försommaren pågår ett intensivt 
fiske efter strömming som används till surström-
mingsberedning. Lax fiskas under sommaren, sik och 
havsöring under vår och höst. Abborrfisket har ökat 
under senare år.

Enligt översiktsplanen har inte yrkesfisket i kom-
munen någon stor ekonomisk betydelse men är viktigt 
för turism och miljösynpunkt. Större delen av kom-
munens kustvatten ingår i ett riksintresse för yrkes-
fiske, se karta 6, sidan 34. Översiktsplanen föreslår att 
kommun ska arbeta för att bevara yrkesfisken så att en 
levande kust och levande fiskelägen består.

Fiskeriverket har kartlagt viktiga lekområden för 
sik, strömming och siklöja som publiceras 2010.

Ställningstagande yrkesfiske
Områden för fiskens lek- och uppväxt ska skyd-
das från åtgärder som försämrar deras värde.
Fiskelägen och andra miljöer där fiske bedrivs 
ska bevaras och utvecklas för att behålla ett le-
vande fiske.

•

•
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2.5 Jord och skogsbruk
Jordbruket skapar värdefulla rastlokaler för fågel-

liv och värdefulla landskapstyper som strandängar, 
ängs- och hagmarker. Utsläpp från jordbruk kan ge en 
negativ miljöpåverkan på vattendrag. Länsstyrelsen kan 
ge stöd till olika åtgärder för att reducera belastningen 
av näringsämnen från jordbruksmark och ge råd till 
enskilda jordbruksföretagare om växtnäringshantering 
med mera.

2.Värden, anspråk och ställningstaganden

Skogsbruk ökar mängden föda för bland annat 
älg, men har negativ inverkan på gammelskogar och 
strandskogar.

Skogsstyrelsen har tillsyn och bevakar natur- kultur- 
och rekreationsvärden i samband med avverkning.

Sundsvalls översiktsplan innehåller flera ställnings-
taganden som berör jord- och skogsbruk som även 
berör denna plan.
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Boende
Närheten till havet är en boendekvalitet som lockar många. 
Därför utgör havsnära bebyggelse en viktig resurs för Sunds-
valls attraktionskraft idag och i framtiden. Samtidigt visar 
denna plan att boendevärdena konkurrerar om utrymmet 
med andra långsiktigt viktiga värden. Det finns helt enkelt 
mycket att ta hänsyn till vid prövning av ny bebyggelse och 
verksamheter i kustområdet. Utöver de ingrepp i skydds-
värda miljöer som bebyggelsen i sig kan medföra, uppstår 
nya behov och anspråk som måste bedömas i samband 
med nya exploateringar.

Enligt Boverkets rapport från 2006, Vad händer 
med kusten? är andelen strandnära bebyggelse lite högre 
längs norrlandskusten än i södra Sverige. Enligt SCB: 
statistik från 2010 har Sundsvalls kommun 99 km strand-
längd totalt och att av dessa är 50 km obebyggd och 49 
km med byggnad inom 100 m från stranden, dvs 51% 
är obebyggd.

Boendet har förändrats mycket de senaste decen-
nierna. Den tidigare uppdelningen i permanentbo-
ende och fritidsboende håller alltmer på att luckras upp. 
Fritidshus används i allt högre utsträckning året om. 
Svenskarnas semestervanor påverkar det totala behovet 
av och användningen av fritidshusbebyggelsen. Ägandet 
av ett fritidshus kan vara livslång men nyttjandet varierar 
ofta stort över livets olika faser. De allt högre priserna 
innebär en begränsning för nya släktled att skaffa eget 
sommarboende. Därför ökar önskemålen om att bygga 
generationsboende på samma tomt. 

Den befintliga bostadsbebyggelsen utmed kusten 
utgörs främst av fritidshusbebyggelse från 1950- och 
60-talen. Bebyggelsen regleras i stort av byggnadsplaner 
som är samtida med områdena. Utifrån dagens syn på 
skydd för växter och djur och utvidgandet av allemans-
rätten hade merparten aldrig kunnat bli till. Att det 
finns små möjligheter att tillskapa nya tomter i riktigt 
attraktiva lägen kombinerat med dagens stora kostnader 
för nyexploatering innebär att den främsta resursen för 
nybyggnation i kustområdet utgörs av de redan bebyggda 
tomterna.

Övergripande behov av omfattande nyetablering 
i kustområdet bedöms inte som stor. Däremot kan 

mindre kompletteringar i anslutning till befintliga om-
råden komma att efterfrågas såväl på Alnö som längs 
Njurundakusten. Byggande av E4 Sundsvall kommer 
med all sannolikhet innebära att Njurunda som helhet 
kommer att bli attraktivare för boende. Det gäller i syn-
nerhet Njurundakusten.
Enskilda VA-lösningar har hittills varit en begränsande 
faktor i fritidshusområdena. Människors ökade standard-
krav i boendet, samt myndigheters krav på lägre utsläpp 
av miljöförstörande ämnen, innebär bland annat att det 
är långsiktigt ohållbart att lösa VA-frågorna i tätbebyggda 
områden enbart genom enskilda anläggningar. Fullmäk-
tige beslutade att utöka det kommunala verksamhetsom-
rådet för vatten och avlopp i mars 2010. MittSverige Vatten 
har börjat bygga ut vid Lubban/Galtström (klart 2012) och 
på östra/södra Alnö (klart 2015).

Miljönämnden har fastställt riktlinjer för krav på 
enskilda avloppsanläggningar 2009-04-22. Se bilaga 
5.3. Kraven varierar i olika delar av kommunen efter-
som vissa områden är känsliga och där gäller så kallad 
hög skyddsnivå.

Strandnära boende kan medföra krav på anlägg-
ning av bryggor och båthus samt nya behov av mudd-
ringar, utfyllnader, avverkning, avvattning, avloppsut-
släpp och vattenuttag. Detta ökar riskerna för utsläpp 
av näringsämnen, partiklar och kemikalier samt att 
naturliga biotoper försvinner. Det är därför viktigt att 
den enskilda prövningen också belyser den påverkan som 
följdfaktorer kan medföra. Att skapa attraktiva boenden 
vid kusten kan ställa krav på utbyggnad av  service i form 
av daghem, skolor, affärer, kollektivtrafik, förbättrade 
gång- och cykelleder med mera.

Inom kustplanens områden finns en värdefull grund-
vattenförande geotop som sträcker sig mot Juniskär, (Juni 
objekt nr 17) enligt länsstyrelsens rapport Grundvatten-
förande geotoper 2006. Den bör skyddas vid eventuell 
exploatering.

Den utveckling som delvis beskrivs ovan innebär 
att det är viktigt för kommunen att vilja och ha kapa-
citet för att uppdatera befintliga planer så att de på ett 
långsiktigt hållbart sätt kan motsvara behoven idag och 
i framtiden.

2.6 Bebyggelse och verksamheter
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Exempel på kustplanens användning
För närvarande pågår arbetet med en ny fördjupad 
översiktplan för Alnö. Sannolikt kommer den att 
bli färdig efter Kustplanen. Målsättningen är att 
riktlinjerna i Kustplanen och fördjupningen för 
Alnö ska överensstämma med varandra. Även här 
gäller att planerna har olika fokus där Kustplanen 
koncentrerar sig på bevarande och skydd medan 
den fördjupade översiktsplanen för Alnö ska väga 
bevarandeintressen mot exploateringsintressen samt 
föreslå tänkbara exploateringsområden.  

Verksamheter
Fram till mitten av 1900-talet har kustbebyggelse i hu-
vudsak varit kopplad till olika näringsfång. Traditionella 
näringar som jakt och fiske kom under 1800-talet att 
ersättas av industri och hamnar. Inom de delar av kust-
sträckan som fortfarande domineras av industriell verk-
samhet ska den beredas goda utvecklingsmöjligheter.

Inom de områden som kustplanen omfattar finns 
idag ett flertal framgångsrika företag inom besöks- och 
upplevelsenäringarna. Dessa branscher är på frammarsch 
och därför en viktig framtidsresurs. Anläggningar som 
för sin funktion och attraktivitet måste ligga i strandnära 
lägen bör kunna prövas inom ramarna för befintliga lagar 
och regler.

Anläggningar i vatten
Sjöfartsverket har riktlinjer för utformning av bryg-
gor, småbåtshamnar, VA-ledningar, anläggningsarbe-
ten, sjömätning, vindkraft som ska följas. I de flesta 
fall behövs tillstånd för vattenverksamhet från läns-
styrelsen samt dispens enligt strandskyddslagen som 
söks hos kommunen.

Översiktsplaner och jämförelse med 
kustplanen 

•	 Översiktsplanen från 2005 som omfattar hela 
kommunen, behandlar bebyggelse i två avsnitt: 
Boende respektive Arbetsplatser, handel och ser-
vice.

•	 Fördjupad översiktsplan för Njurunda tätort-
sområde 1997, behandlar dessa frågor i avsnit-
tet Tätortsvisa beskrivningar av planförslaget. 

•	 Den fördjupade översiktsplanen för Norra 
Skön 2000 (justerad 2005 via översiktsplanen 
för Sundsvall) behandlar bebyggelseintressen i 
avsnittet Föreslagna förändringsområden.  

•	 Fördjupad översiktsplan Tunadal-Korsta-
Ortviken 2009, redovisar exploateringsintres-
sen för industri och hamnändamål inom det 
namngivna området. 

Kustplanen medför inte någon konflikt med de bebyg-
gelseintressen som redovisas i de ovannämnda planerna. 
Kustplanen kommer att ingå som ett underlag till den 
kommuntäckande översiktsplanen. Den ska vara väg-
ledande vid diskussioner, överväganden och planering 
för förändringar i nuvarande markanvändning.

Ställningstagande bebyggelse
• Bebyggelse i strandnära områden bör ske enligt 
kustplanens riktlinjer. 
• Områden som ska omfattas av möjlighet till 
dispens från strandskydd, med hänsyn till lands-
bygdsutvecklingsområden är: 
Juniskär , Bergafjärden, Lörudden, Skatan  och-
Galtström.
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2. Värden, anspråk och ställningstaganden

Riksintressen
Aktuella riksintressen som berör kommunikation 
är E 4, Ostkustbanan, Ådalsbanan och Sundsvalls 
hamn inklusive hamnarna Ortviken och Tunadal 
med farleder. Dessa redovisas i översiktsplanen för 
Sundsvalls kommun. Riksintresset sjöfart visas på 
karta 7 sidan 39.

Sundsvall och Timrå var under ångsågsepoken 
tillsammans ett av världens största industricentra. 
Ångsågverken tog kusterna i anspråk och varje sågverk 
behövde ett stort område för bland annat kajer och 
brädgård. Som mest fanns här över 40 sågverk och de 
satte stor prägel på bebyggelse och samhällsliv. Såg-
verksepoken var en viktig del av industrialiseringen, 
inte bara av vår region, utan av hela Sverige. Industria-
liseringen lade grunden för det moderna samhället och 
för den välfärd vi har idag. Sågverksepoken avlöstes av 
massaindustrin med sulfitanläggningen i Essvik 1900 
och sulfatfabriken i Vivstavarv i Timrå 1908. 

De industrier som är dominerande idag är SCA:s pap-
persbruk i Ortviken, aluminiumsmältverket Kubal nära 
Skönsmon, kemikomplexet Akzo Nobel söder om Breds-
and, Metso paper i Sundsbruk, SCA:s såg i Tunadal, 
Imerys Mineral AB och omfattande hamnverksamhet 
i Tunadal. Västra och norra Alnö bär spår av sågverk-
sepoken.
    Kommunen har ett kraftvärmeverk i Korsta, avlopps-
reningsverk vid Fillan, Tivoli, Essvik och Skatan. Tätorter, 
köpcentra och trafikytor ger upphov till diffusa utsläpp av 

dagvatten. E 4 går nära kusten mellan Njurundabommen i 
söder och Sundsvalls stad i norr. Utbyggnadsplaner finns 
för en stor kombiterminal vid Tunadal-Ortviken som 
innebär utfyllnad av Alnösundets största kvarvarande 
grundområde och utbyggnad i ett relativt opåverkat 
natur- och rekreationsområden i tätortsnära läge.

Genom industrialismens historia har stora mäng-
der föroreningar läckt ut till hav, sediment och luft. 
Stora satsningar har gjorts för att minska utsläppen, 
ett exempel är Kubal som genom ny teknik har upp-
hört med sina utsläpp av bland annat tjärämnen till 
vatten och luft. Andra föroreningar som havet har 
tagit emot är oljor, dioxiner, bekämpningsmedel så-
som DDT, hexaklorbensen och hexaklor-cyklo-hexan, 
flamskyddsmedel, PCB, tungmetaller och övergödan-
de ämnen. På land finns markföroreningar som kisaska 
med höga metallhalter. Sanering  och undersökningar 
av flera olika markföroreningar pågår bland annat vid 
Svartvik och Nyhamn. 

Ett tydligt spår och minne från ångsågsepoken vid 
stränderna är ribbkajerna som användes vid markut-
fyllnader och som ännu syns vid Skönvik, Maland, på 
norra och västra Alnö samt Klampenborg. 

Vid länsgränsen i söder fanns Galtströms järn-
bruk, som nu är riksintresse för kulturmiljövård. Där 
finns vandringshinder från epoken i Galtströmmen, 
Armsjöns fina utloppså. Möjligheter finns att åtgärda 
hindren så att havsöring och flodnejonöga kan vandra 
längre än den korta sträcka som finns idag.

2.7 Industri och kommunikation
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2. Värden, anspråk och ställningstaganden

Byggande av vindkraftsparker i kustnära läge på vär-
defulla grundområden under vatten kan innebära ris-
ker för djur- och växtliv och påverkan på orörd kust 
som även är värdefull för rekreation och yrkesfiske.  
Vår kust har få större grundområden till havs och de 
få som finns blir därför värdefulla lokaler för bland 
annat fiskreproduktion och fågelliv. Kattgrundet, 
Storgrundet och Lillgrundet är exempel på värdefulla 
grund som inte är lämpliga för vindkraft därför att de 
har betydelse för bland annat lekande strömming. 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har ett 
projekt, Vindval som avslutas 2012, för att kartlägga 
effekter av vindkraftparker. Vi kan alltså förvänta 
bättre kunskaper om vindkraftens påverkan inom 
kort. När en vindkraftspark etableras till havs innebär 
det att man förändrar ekosystemet och balansen av 
organismer som lever genom att tillföra en ny typ av 
habitat med hårdbotten och vertikala ytor i området. 
Kollisionsrisker för fågel kan vara stor och vindkraft 
ska undvikas i flyttningsstråk.  En viktig slutsats från 
ett av de avslutade projekten är att förutsättningarna 
kan variera mycket inom ett och samma havsområde. 
Det går därför inte överföra erfarenheter från ett om-
råde till ett annat.

En dansk studie på sandbottnar visade att bio-
massan ökade 50-150 gånger beroende på att funda-
menten fungerar som konstgjorda rev. I ett pågående 
projekt undersöker Fiskeriverket hur fisk påverkas vid 
en befintlig vindpark i Öregrund som väntas blir klar 
i början av 2011. Vid det senaste fisketillfället (2009) 
var de vanligaste fiskarterna inom vindparken tång-
lake och torsk, totalt sett dominerade strandkrabba 
som tydligt hade ökat i antal.

Vindkraftverk i drift avger lågfrekvent ljud som 
fortplantas i vattnet. Därför försöker Vindvals projekt 
urskilja vilken möjlig påverkan dessa ljud kan med-
föra för fiskar, ryggradslösa djur och alger, kräftdjur 
och maskar.

Numera är det mer kostnadseffektivt att bygga 
allt större vindkraftverk och placera dem inåt land. 
Det är alltså ekonomiskt försvarbart att skona käns-
liga områden till havs och ändå få energitillskott från 
vindkraftverk. Stadsbyggnadskontoret har gjort en 
vindkraftsutredning för Sundsvalls kommun.

Ställningstagande vindkraft 
Med hänsyn till de värden och allmänna intres-
sen som kan påverkas av vindkraft har Sundsvalls 
kommun en restriktiv hållning till havsbaserade 
vindkraftverk. Vindkraftverk ska därför i första 
hand placeras på land.

2.8  Vindkraft vid kusten
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2.9 Vattenbruk
Vattenbruk är en typ av verksamhet där man använder 
vattnet för att odla fram djur eller växter till olika syf-
ten. Hit hör fisk- och kräftodlingar, musselodlingar 

Fiskodlingar är oftast tillstånds- eller anmälnings-
pliktiga enligt miljöbalken och förordningen om mil-
jöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillståndsansökan 
görs till länsstyrelsen och anmälan till kommunens 
miljönämnd.

Det är viktigt att fiskodlingar lokaliseras till bästa 
möjliga plats. De kan annars komma i konflikt med 
fiske, sjötrafik, naturvårdsintressen eller friluftsliv. Vid 
vår kust finns det få områden som är lämpliga för vat-
tenbruk eftersom den är så exponerad. Det är svårt att 
hitta skyddade lägen som är lämpliga eftersom dessa 
områden samtidigt är känsliga för tillförseln av nä-
ringsämnen som vattenbruk ger upphov till. Utsläpp 
från kassodlingar och landbaserade fiskodlingar kan 
ge miljöproblem i form av övergödning och syrebrist 
i odlingens närhet. Även sjukdomar och främmande 
fiskstammar kan spridas.

Ställningstagande vattenbruk
Vattenbruk måste prövas restriktivt eftersom ris-
ken för övergödning och konflikter med andra 
intressen i kustområdet är stor. 

2.10 Muddring och 
dumpning
Muddring av havsbottnar är en vanlig åtgärd för att 
motverka landhöjning och sedimentation vid bryggor 
och båtplatser. Muddring skadar växtsamhällen, bot-
tenfauna, lek och uppväxtområden för fisk och fågel 
samt innebär risk för att föroreningar som är fastlagda 
i sedimentet på nytt sprids. Ett vanligt sätt är att 
dumpa muddermassor i havet. 

Muddring räknas som en tillståndspliktig vat-
tenverksamhet enligt miljöbalken. Om totalytan är 
mindre än 500 kvadratmeter ska anmälan göras till 
länsstyrelsen. Större muddringar prövas av miljödom-
stolen. För att minska påverkan på djur- och växtliv 
bör muddring styras till perioden november till och 
med mars. För att veta hur överblivna massor kan tas 
omhand behöver de undersökas på föroreningar. 

För att få dumpa muddermassor i havet måste man 
söka dispens från dumpningsförbudet i 15 kap 31 § 
miljöbalken. 

En plats som har använts för dumpning är vid 
Dårholmsviken, i Sundsvallsbukten utanför Essviks-
halvön, se bilaga, karta 5.19. Vid mindre muddringar 
sker deponering i regel på land, men även detta måste 
prövas enligt miljöbalken och får inte ske på värde-
fulla naturområden eller strandområden.

Ställningstagande muddring och 
dumpning
Muddringsverksamhet bör noga prövas och styras 
till perioden november till och med mars. Vid 
misstanke om att överblivna muddringsmassor 
kan innehålla föroreningar ska de provtas, så att 
de kan tas omhand på bästa sätt. Deponering av 
muddermassor ska prövas särskilt enligt miljöbal-
ken. Förorenade muddermassor bör inte dumpas i 
havet. Strandområden är inte lämpliga platser för 
deponier.

2. Värden, anspråk och ställningstaganden
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3. Riktlinjer för kustplanering

FN antog 1993 en konvention om biologisk mångfald. 
Ekosystemansatsen som antogs av FN:s konferens i 
Johannesburg 2002 är ett verktyg för konventionens 
tre mål: bevarande, hållbart nyttjande och rättvis för-
delning av den nytta som uppstår vid utnyttjande av 
genetiska resurser.

Tillämpad i strategisk kustplanering innebär det 
en avvägning mellan att skydda och bevara, använda 
kustens resurser på ett hållbart sätt samt se till att 
hotade arters biotoper inte försämras. Ett varsamt 
utnyttjande av naturresurser leder till förmåga för 
ekosystemen att motstå förändringar och till sam-
hällsekonomiska vinster genom att de ekosystem-
tjänster som naturen producerar behålls. Exempel på 
ekosystemtjänster är fiske, jordbruk, skogsbruk, upptag 
av näringsämnen, reglering av höga vattenflöden och 
temperaturvariationer, rening av luftföroreningar, fri-
luftsliv och rekreation.

Ytterligare en tung faktor att väga in är strand-
skyddslagens syften: säkra allmänhetens tillgång till 
stränder och bevara biologisk mångfald. Just strand-
zonen är en av våra viktigaste anläggningar för pro-
duktion av ekosystemtjänster!

Miljöbedömning
Riktlinjerna i kustplanen medför inte någon betydande 
negativ miljöpåverkan. I många fall är miljöpåverkan 
istället positiv. Avsnitt 4, beskriver den positiva mil-
jöpåverkan som planen kan komma att medföra om 
riktlinjerna tillämpas vid olika former av kommunala 
beslut.

Geografiskt område, övriga 
översiktsplaner och detaljplaner
Den gällande översiktsplanen för Sundsvall är från 
2005. Den har aktualiserats under 2009. Kustplanen 
är ett underlag för den kommuntäckande översikts-
planen och omfattar ett område på land och i vatten 
närmast havsstranden. Den geografiska avgränsningen 
framgår av kartorna 1 samt 8-9.

Det finns även översiktsplaner som berör kustområ-
det, se avsnitt 2.6 sidan 37. Kustplanen ersätter ingen 
av dessa planer. Kustplanen har fokuserat på behovet 
av skydd och bevarande av värdefulla områden medan 

översiktsplanerna även beskriver önskvärd exploatering 
inom respektive planområde. Planerna motsäger inte 
varandra men innehåller olika aspekter inom samhälls-
planering och kompletterar därför varandra. Det är 
nödvändigt att läsa planerna parallellt. Vissa delar som 
redan är detaljplanlagda överlappas av kustplanen. 
Det innebär att kustplanen har identifierat värden för 
natur, rekreation och kultur inom detaljplanen. 

Kustplanen omfattar området närmast strandzo-
nen. Avståndet från stranden varierar beroende på 
vilken funktion området har utifrån olika aspekter. 
Det kan vara bebyggelse, vägar som begränsar, avrin-
ningsområde, biotoper och andra ekologiska sam-
band. Kustplanen behandlar inte befintliga områden 
med industri- och tätortsbebyggelse. 

Naturvärdesbedömningen är gjord utifrån en om-
fattande kustinventering som miljökontoret har tagit 
fram (1997-2003). Bedömningen överensstämmer 
med kriterierna i naturvårdsverket vägledning ”Skydd 
av marina miljöer med höga naturvärden, rapport 
5739”. Värden för friluftsliv har tagits fram av kul-
tur- och fritidsförvaltningen i samarbete med aktuella 
föreningar. Sundsvalls museum har skrivit om kultur-
miljö. Stadsbyggnadskontoret har bidragit med texter 
om bebyggelse och strandskydd samt en planmässig 
syn på områdena och metoden. 

Klassning av kustzonen
För att underlätta en hållbar och långsiktig planering 
av vår kust är kusten värderad utifrån fyra klasser där 
olika riktlinjer för markanvändning ska gälla. De är 
beskrivna nedan. 
Inom kustplanens avgränsning gäller generella riktlin-
jer som ska tillämpas vid förändrad markanvändning. 
Förutom de generella riktlinjerna gäller speciella rikt-
linjer i områden som är klassade utifrån skyddsvärden. 
Gemensamt för områdena som omfattas av kustplanen 
är att förändringar av markanvändning ska undvikas 
inom strandskyddat område. Även nuvarande mark-
användning ska visa hänsyn till områdets känslighet 
och betydelse för natur, kultur och rekreation.
Karta 8 och 9, sidan 46-47, visar klassningen av om-
rådena och i tabellerna 1, 2 och 3 sid 48-53 finns 
ytterligare beskrivning av områdenas värden. 

3. Strategi för kustplanering
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Framtida markanvändning i kustzonen
Förändringar av markanvändning inom kustpla-
nens områden ska prövas enligt plan- och byggla-
gen. Miljöbalken kan vara tillämplig. Möjligheten 
att stärka grönstruktur och allmänhetens tillgång 
till stranden bör tas tillvara. Särskild hänsyn 
ska tas till strandskyddet samt att befintliga och 
framtida värden för natur, kultur och rekreation 
ska beaktas. För värdeklassade områden gäller 
särskilda riktlinjer, se nedan.

Framtida markanvändning klass 1
Inom dessa områden väger riksintressen och allmän-
na intressen tungt. All markanvändning som kan 
skada eller påverka påtalade värden och intressen ska 
undvikas. Detta gäller särskilt inom riksintresseom-
råden. Undantag är åtgärder som främjar bevarande 
och skydd eller åtgärder som gör värdena tillgängliga 
för allmänhet och forskning. Även inom delområ-
den som inte omfattas av riksintressen krävs det nog-
grann prövning av tillkommande verksamhet.

Områden med riktlinjer enligt klass 2 
Dessa områden har mycket höga naturvärden, 
men kan vara påverkade av bebyggelse eller an-
nan markanvändning. Klass 2-områdena har i de 
flesta fall även höga värden för friluftsliv. Några 
områden ingår i riksintressena natur, kultur och 
friluftsliv. Områdena är i vissa fall så påverkade av 
bebyggelse att det finns tendenser till dålig vatten-
status på grund av utsläpp av avloppsvatten eller 
dagvatten. Bebyggelse eller annan åtgärd får inte 
medföra någon påtaglig skada på naturvärden. 
Prioriterade åtgärder inom de här områdena kan 
vara att bevara och återskapa natur-, kultur- och 
rekreationsvärden samt minska utsläpp.

Framtida markanvändning klass 2
Vid överväganden av tillkommande verksamhet ska 
hänsyn tas till allmänna intressen. Vid planering av 
ny markanvändning ska avvägningar göras mellan 
befintliga värden och de planerade förändringarna. 
Påverkan på befintliga värden och intressen bör 
undvikas eller bli så liten som möjligt. Prövning 
enligt detaljplan/områdesbestämmelser eller i en-
staka fall bygglov. Förväntade miljökonsekvenser 
ska belysas.

Framtida markanvändning klass 3
Tillkommande verksamhet ska ta hänsyn till allmänna 
intressen. Trolig ändring av markanvändning kan vara 
förtätningar eller nyetablering i anslutning till befint-
lig bebyggelsestruktur. 
Strandtillgänglighet och framkomlighet längs strand-
zonen ska beaktas liksom befintliga bäckar, grönstråk 
och närrekreationsmark. Prövning av större nyetable-
ringar där det finns motstridiga intressen måste vägas 
mot varandra genom detaljplan/områdesbestämmelser. 
Övriga enstaka etableringar kan prövas som bygglov.

Områden med riktlinjer enligt klass 3 
I anslutning till dessa områden finns stor andel 
bebyggelse eller påverkan från annan markanvänd-
ning. I flera fall finns omvandlingsområden i närhe-
ten, där fritidshus görs om till året-runt-boende. De 
innehåller delar som är värdefulla för natur, rekrea-
tion och kultur. Exempel på områden är Slädaviken, 
Fläsian, Bergafjärden och delar av Björköfjärden. 

3. Riktlinjer för kustplanering

Områden med generella riktlinjer
I kustzonen förekommer ofta allmänna intressen 
som kräver hänsyn vid pågående och förändrad 
markanvändning. För etablering av ny bebyg-
gelse kan det finnas hinder i form av begränsat 
vägnät, VA-försörjning, avstånd till service eller 
värden för natur, kultur och rekreation. 

Områden med riktlinjer enligt klass 1
Inom den här klassen återfinns områden med högsta 
naturvärden och reservatskvalitet. Några områden in-
går i riksintressena natur, kultur och friluftsliv. Flera 
områden har redan skydd i form av Natura 2000, na-
turreservat, fågelskyddsområde eller biotopskyddade 
av Skogsstyrelsen. Det finns även områden med högsta 
naturvärde, som ingår i en nationell myrskyddsplan 
och som inte är skyddade men som är föreslagna som 
naturreservat. Klass 1-områden har stora biologiska 
värden, exempelvis som reproduktions- och uppväxt-
område för fisk, rastplats och födosökslokal för fågel, 
biotop för rödlistade djur eller växter. Det kan också 
finnas stora värden på grund av att området består av 
ett flertal naturtyper som våtmark, strandäng, grunda 
bottnar.
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3. Kustplanen - strategi för kustplanering
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3. Kustplanen - strategi för kustplanering
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3. Riktlinjer för kustplanering

ALNÖ Riksintresse    Allmänna intressen

Num-
rering

Område Klass
Natur (N), 
Kultur (K), 

Friluftsliv (F)
Natur Kultur

Friluftsliv

Bad
Fågel- 
skåda

Fritids- 
fiske

Rekre- 
ation

Båt- 
liv

1 Storskogen 2 x x

2 Norr Dehlinsvägen 3 x

3 Norr småbåtshamn, Gustavsberg 2 x x x

4 Syd Giggvägen 2 x

5 Myrnäs 2 x x x

6 Raholmen/Vindhem 3 x x x x x

7 Rippsand- Bänkås 3 x x x x x

8 Krokviken 2 x x x x

9 Krokviken våtmark 2 x

10 Tranviken 3 x x x x

11 Storholmen 2 x x x x

12 Skorven 2 x x x x x x

13 Spikarna- Känningen 2 x x x x

14 Spikarna, Norrsjälsundet 3 x x x x x x

15 Skatudden-Havstoviken 3 x x x

16 Norr Havstoviken 2 x x x

17 Hartung/Bredsands/Bjällsten sviken 3 x x x x x

18 Södra Rödön 1 N x x x x

19 Östra Rödön 2 N x x x x

20 Nordöstra Rödön 1 N x x

21 Västra Rödön, Östra Kalven 1 x x x x x x

22 Nordvästra Kalven 2 x x x x

23 Sydvästra Kalven 2 x x x

24 Södra Kalven, sydvästra Rödön 1 x x x x

25 Norr Oxhällan 3 x x x

26 Starrloken 2 x

27 Södra Grönviken, Ansolskroken,  3 x x x x

28 Svartråbäcken 3 x

29 Norra Grönviken 3 x x x x

30 Trestenshällan 3 x x x x

TABELL 1 
Klassning Alnö

N = Riksintresse natur  K = Riksintresse kultur  F = Riksintresse friluftsliv Forts. tabell

p
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3. Riktlinjer för kustplanering

x) intressant område   
K = Riksintresset kultur : Norra Alnö

ALNÖ Riksintresse    Allmänna intressen

Num-
rering

Område Klass
Natur (N), 
Kultur (K), 

Friluftsliv (F)
Natur Kultur

Friluftsliv

Bad
Fågel- 
skåda

Fritids- 
fiske

Rekre- 
ation

Båt- 
liv

31 Slädaviken 3 N K x x x x x x

32 Slädabäcken 1 N K x x

33 Biflöde Slädabäcken m salamander 3 x x

34 Kalkbarrskog 1 N K x

35 Sydväst om Stornäset 2 N K x x

36 Stornäset 1 N K reservat x x x x x

37 Sydöst Stornäsets kaj 2 NK x x

38 Hörningsholm, Näset 1 NK x x x x

39 Långharsholmen 1 N K reservat x x x x x

40 Hörningsholmen 1 N K x x x x

41 Nacka öst 1 N K x x x

   42 Gistaholmarna 2 N x x x

43 Nacka väst 2 N K x x x x

44 Gista 2 N K x x x x x x

45 Gista söder om väg 2 NK x x x x

46 Gistabäcken 2 NK x x x x

47 Nordväst Gistabäcken 3 NK x x x x

48 Eriksdal 2 N K x x x x x x

49 Hovid strand 2 N K x x x x x x

50 Hovid 2 NK x x x

51 Röde-Johannesnäs 2 N K x x x x

52 Kyrkans skog-Gösta 2 N K x x x x

53 Strand norr om brofäste 3 N x x x

54 Gösta 3 N x x x

55 Norr om brofäste 3 N x x x
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3. Riktlinjer för kustplanering

TABELL 2  
Klassning   Skönvik - Löran

SKÖNVIK - LÖRAN Riksintresse    Allmänna intressen

Num-
rering

Område Klass
Natur (N), 
Kultur (K), 

Friluftsliv (F)
Natur Kultur

Friluftsliv

Bad
Fågel- 
skåda

Fritids- 
fiske

Rekre- 
ation

Båt- 
liv

56 Merlobäckens mynning 3 K x x

57 Strand Skönvik 3 K x x x

58 Skönvik 3 K x x

59 Väst Skönvik 2 K x x x

60 Flodbergsudden 3 x

61 Norr industriområde 2 x

62 Finstaberget 2 x

63 Maland 2 x

64 Ljustabäckens mynning, 3 x x x

65 Fillanudden 3 x x x

66 Gärdetjärn-Korstabäcken 3 x

-- Petersvik-Ortviken hamn x x

67 Ortviksparken 3 x x

68 Tjuvholmen 3 x x x x x

69 Fläsian 3 x x x x

70 Bredsand 3 x x x x

71 Vapelbäcken 3 x x

72 Syd Vapelbäcken 3 x x

73 Öst Vapelnäs 3 x x

74 Svartvik 2 F K x x

75 Sandslån 2 x

76 Sydöst Harabergsbron 3 F K x x

77 Vid Klampenborg 3 x

78 Klampenborg 1 N  Reservat x x x x x

79 Nyhamnsudden 2 x x

80 Brattberget 2 x x x

81 Norr Hamntjärn 2 x x

82 Hamntjärn 2 x x

83 Syd Hamntjärn 2 x x

x) intressant område   
K = Riksintresset kultur : Ljungans dalgång

Forts. tabell

p
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3. Riktlinjer för kustplanering

SKÖNVIK - LÖRAN Riksintresse    Allmänna intressen

Num-
rering

Område Klass
Natur (N), 
Kultur (K), 

Friluftsliv (F)
Natur Kultur

Friluftsliv

Bad
Fågel- 
skåda

Fritids- 
fiske

Rekre- 
ation

Båt- 
liv

84 Hamnsbådarna söderut 3 x x x x

85 Juniskär 3 x x x x x

86 Killingskäret 3 x x x x

87 Ållerviken 2 x x x x

88 Östra Ållerviken 3 x x x

89 Högön/Skigan 2 x x

90 Storgrunden 1 x x

91 Marnas utsida 2 x x

92 Bergafjärden 3 x x x

92 Bergafjärden väst 3 x x x

93 Ässjöbäcken/tjärnen, Hälludden 2 K * x x x

94 Våtmark 3 K * x

95 Björköviken västra 2 x x x

96 Inre Björköviken 1 x x x

97 Lindbomstjärn 2 x

98 Sjömyran 2 x

99 Björköviken östra 1 x x

100 Norrvikssand 1 x

101 Norrvikssand väst 2 x x x x

102 Norrvikssand öst 1 x x

103 Gunnarsviken 1 x

104 Junibosand väster 2 x

105 Junibosand 3 x x

106 Juni- Stormyran 1 N x

107 Junibosand öster 1 F x x

108 Svartviken 1 F x

109 Norra Löran 1 F x x x x

-- Lörans fiskeläge F x x x x

110 Brämön 1 N K F** x x x x x

111 Kattgrundet 1 x

x) intressant område  
* Riksintresset Njurundakusten
**Riksintresset Brämön
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TABELL 3  
Klassning  - Löran - Kalkugnsudden

 LÖRAN - KALKUGNSUDDEN Riksintresse    Allmänna intressen

Num-
rering

Område Klass
Natur (N), 
Kultur (K), 

Friluftsliv (F)
Natur Kultur

Friluftsliv

Bad
Fågel- 
skåda

Fritids- 
fiske

Rekre- 
ation

Båt- 
liv

112 Södra Löran 1 F x x x x

113 Harudden 1 F x x x x

114 Norr om Telefonviken 1 N F x x x x

115 Rönnhamn 2 N F x x x x x

116 Furuskär 1
N  

Delvis reservat
x x x

117 Lillsalen 1 x x x

118 Nordvästra salen, Grönviksmyran 1
N  reservat,

x

119 Inre Salen 1 reservat x x x

120 Yttre Salen 1 N   reservat x x x

121 Tjockholmen 1 N   reservat x x x

122 Storgrundsviken 1 N  reservat x x x

123 Jungfruvikarna 1 N x x x

124 Fogd- och Långsviken (södra) 1 N x x x x x

125 N Furuskärsfjärden 1 x x

126 Svartskäret-Trätovarpet 1 x x x x x

127 Bäck/Gåssandsviken, Ännsiksjön 1 x x x

128 Busk/Prästboviken 1 x x x x x

129 Borgarsand 2 x x x x x

130 Öst Borgarudden 1 x x x x x

131 Ripoviken 2 x x

132 Pråmviken 3 x x

133 Storslättmyran 2 x

134 Norrviken 3 x x

135 Del av Storslättmyran 2 x

136 Kallön 2 x

137 Gräsörarna 1 x

138 Korsholmen, Dragettjärn 2 x

139 Kråkviken 3 x

140 Kråktjärn 2 K* x

141 Ljusviken 3 x x

142 Mingbäcken 2 x x

143 Mingen 1 N x x

3. Riktlinjer för kustplanering

x) intressant område  
* Riksintresset Kråktjärn

Forts. tabell

p
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 LÖRAN - KALKUGNSUDDEN Riksintresse    Allmänna intressen

Num-
rering

Område Klass
Natur (N), 
Kultur (K), 

Friluftsliv (F)
Natur Kultur

Friluftsliv

Bad
Fågel- 
skåda

Fritids- 
fiske

Rekre- 
ation

Båt- 
liv

144 Ovansjömyr 2 x

145 Skrängstabodarna 2 x x

146 Lerviken 3 x

147 Glon 2 x x

148 Björnviken 2 x

149 Björns utsida/Skatan 3 K* x x x x

150 Konnviken, Björn 2 x

151 Lassöviken 2 K* x

152 Våtmark nordväst Lassöviken 3 K* x

153 Västra Lassöviken 2 x

154 Sydvästra Lassöviken 2 x

155 Våtmark Bunstabäcken 2 K* x

156 Galtkroken 2 x

157 S Furuskärsfjärden 1 x

158 Hästskoviken,  Hästskotjärn 1 x

159 N Mannskär, Låsskärstjärn 1 x x

160 S Mannskär, Ö Galten 1 x x x

161 Revhällan, Gårspiksvik 1 x x x

162 Lillgrundet 1 x x

163 S Sunnanskär, Galten 1 x x x

164 Lill-Lubban,Kalkviken 1 K* x x

165 Hacks/Svartviken 1 K* x x

166 Åbodarna 3 K* x x x

167 Lubban 3 K* x x

168 Skalmansandsberget 1 K* x

169 Vitsand (Galtström) 2 K* x x x x x x x

170 Herrgårdstjärn (Galtström) 2 K** x x

171 Prästviken (Galtström) 2 K** x x x

172 Galtströmmen 2 K* x x

173 Gubbråtjärn och myr 2 K* x x

174 Botjärnen med utloppsbäck 2 K* x

175 Hälsingmyran och Stormyran 1 K* x

176 Klinten,Gullersviken Hedströmstjärn 1 K* x x x

177 Fäbod/ Långviken, Kusttjärnen 1 K* x x x

178
Grön/Rönnbottens/ Kalkugnsviken 
med våtmarker

1 K* x x x

x) intressant område   
* Riksintresset  Njurundakusten
** Riksintresset Galtström

3. Riktlinjer för kustplanering
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Åtgärder för biologisk mångfald 
 - Fortsatt arbete - Miljöbedömning
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4. Åtgärder för biologisk mångfald - Fortsatt arbete - Miljöbedömning

4.  Åtgärder för biologisk mångfald i kustzonen

Läckande jordbruksmark 
De här områdena är påverkade av jordbruksmark och 
liknande markanvändning. Viktiga insatser är att i di-
alog med markägare skapa bättre skyddsavstånd med 
vegetationsbård och markkarteringar före gödsling. 
•	 Slädaviken 
•	 Bänkås 
•	 Norrviken 
•	 Insatser behöver också göras vid den framtida 

golfbanan vid Stornäset. 

Bevara skog i strandnära läge
De strandnära skogarna har stort värde bland annat 
för fågelliv de fungerar som en skyddszon för att hindra 
läckage av partiklar och näringsämnen till grundområ-
dena i vattnet utanför strandlinjen. Skonsamma sköt-
selåtgärder är skyddszoner, plockhuggning, prioritera 
lövträd. Hänsyn måste tas när skogsbilvägar anläggs 
och vid eventuell gödsling.  
•	 Norra och västra Alnö 
•	 Storkalven och Lillkalven samt delar av Rödön 
•	 Tjuvholmen 
•	 Norra Essvikshalvön 
•	 Bergafjärden 
•	 Norra, östra och södra Björkön 
•	 Östra, norra och västra Björköfjärden 
•	 Galten 
•	 Galtström 

Återskapa/nyskapa våtmarker 
Vid exempelvis Spikarna och Bergafjärden har påverkan 
skett på strandnära våtmarker, det sker även på fler ställen 
längs kusten. Upphör dikningen kan området återfå delar 
av sina ursprungliga värden.  
Borttagande av fisk som spigg i småvatten kan i vissa fall för-
hindra att salamanderlarver äts upp. Vid naturvårdsobjektet 
Starrloken på Alnön finns risk för igenväxning samtidigt 
som här finns mindre vattensalamander. Svärdsliljan kan 
gynnas av försiktig röjning. 
Skydda kärnområden för vattensalamander, som Hamntjär-
nen, Botjärnen och Gubbråtjärnen.
 

Fladdermöss 
Det finns gamla nedlagda, igenbommade, militäranlägg-
ningar utmed kusten, främst vid Essvikshalvön, där sam-
råd med militära myndigheter bör ske för att se om de 
kan öppnas för främst fladdermöss. Det kan även finnas 
andra konstruktioner som kan gynna fladdermöss. 

Strandnära ängsmarker
Ängsmarkernas rika växtlighet gynnas av betande djur. 
Hänsyn måste tas till befintliga värden som brukar fin-
nas i form av lövrik skog. Här finns värdefulla ängs-
marker nära kusten:
•	 Nordöstra Alnö
•	 Nordvästra Alnö
•	 Alnö runt, inre Svartråbäcken (skyddsvärd, lövrik 

skog och igenväxande betesmark) 
•	 Sydöstra Alnö
•	 Rödön mot sundet
•	 Björköfjärden i norr, både vid pråmviken och 

Kallön, sydost vid Glon/Armplågan
•	 Lubban
•	 Hedströms- och Gubbråtjärn 

 

Information till strandnära boende
Information till boende om vad man bör tänka på för 
att bevara sin känsliga boendemiljö. Exempel: bryggor, 
vassröjning, siktröjning, schaktning, mudring, anlägga 
gräsmattor, trädgårdsavfall.
 

Insatser för fisk
•	 Förbättra vandringsmöjligheter i småbäckar från 

glosjöar exempelvis Låsskärstjärnarna för att mot-
verka landhöjningens effekter.

•	 Förbättra lek- och uppväxtmöjligheter för fisk i 
påverkade grundområden.
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Båtplatser på fastlandet   
Sundsbruk 
Ortviken 
Inre hamnen 
Bredsand 
Klampenborg
Åkersviken 
Juniskär 
Ållerviken  
Bergafjärden 
Björköviken 
Junibosand 
Lörudden 
Pråmviken 
Lervik 
Myrbodarna 
Skatan 
Lubban 
Galtström i viss mån

Vind- och kitesurfing 
Som påpekas i kustplanen finns risker inom områ-
den med rikt fågelliv, inklusive naturreservat såsom 
Stornäset. Här måste överenskommelser ske mellan 
myndigheter och berörda.

Båtliv 
För att minska påverkan på värdefulla områden och 
minska behovet att muddra är det bra att samla 
båtplatser till gemensamma bryggor med tillräckligt 
djup. Enskilda bryggor bör endast tillåtas i mindre 
omfattning och på platser som inte behöver muddras. 
Naturliga båthamnar måste anläggas på ett skonsamt 
sätt där fasta ankringar eftersträvas så att inte botten-
vegetation skadas. 

Tvättning av båtar bör göras vid miljöprövade 
anläggningar. Det finns möjlighet att ordna mobila 
båttvättar som kan vara ett alternativ till att behandla 
båtbotten med giftiga bottenfärger. Sundsvalls kom-
mun kan samarbeta med båtklubbar och hamnfören-
ingar kring information om båtlivets miljöpåverkan. 
Det kan finnas skäl att begränsa båttrafik och vatten-
skotrar i grunda områden för natur- och friluftsliv. 

4 Åtgärder för biologisk mångfald - Fortsatt arbete - Miljöbedömning

Skötselåtgärder för badstränder 
Fördela slitage och värna om insekts- och spindeldjurs-
liv genom att använda strandens olika delar växelvis. 
Dela in stranden i en del som används ena året och en 
del som inte får beträdas, växla områdena nästa år. Det 
slitage som badande ger upphov till är till viss del bra 
för att igenväxning inte ska ske. Vassröjning får inte 
ske i områden som är värdefulla för växt- och djurliv. 
Samråd med miljökontoret, vissa åtgärder kan kräva 
tillstånd till vattenverksamhet från länsstyrelsen. 
 

Naturreservat 
Det finns flera områden längs kusten som har naturre-
servatsklass eller är lämpliga som fågelskyddsområden. 
Exempel på områden med högsta värden är:  
•	 Nordöstra Alnö 
•	 Slädabäcken 
•	 Vattenområdet mellan Kalvarna och Rödön 
•	 Delar av Norra Björkön 
•	 Jungfruvikarna 
•	 Delar av Björköfjärden och sundet mot havet 
•	 Delar av Galten och Galtström 
 

 Strategier för gång- och cykelvägar 
I vissa områden kan det vara aktuellt att göra omvägar och 
undvika cykel/gångväg vid stranden för att bevara känsliga 
områden. Ett alternativ är att dra vägar runt känsliga om-
råden och komplettera med stickvägar ned till stranden på 
lämpliga platser.
 

Nedskräpning
Det finns ett flertal exempel utmed kusten på nedskräp-
ning: 
•	 Gunnarstjärnen i Junibosand: nedan kraftverk, ligger 

en stor cistern och rostar och vid myren ovan finns 
gammal tankerolja deponerad i kanten 

•	 Telefonviken, Rönnhamn, har en salamandergöl 
som är nedskräpad med trädgårdsavfall. 

Båtplatser på Alnön
Hovid 
Söder om, Alnöbron
Gustavsberg
Ankarsvik
Vindhem 
Spikarna
Släda



58
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Norra Sundsvall Åtgärd

Merlobäcken (Mellan SundSvall och TiMrå)
Vattendraget har bra pH och alkalinitet, är svagt humusfärgat och bär 
prägel av näringspåverkan.  Trots negativ påverkan under en längre 
period, kan fisk passera och vandra upp i Merlobäcken. Mynningen är ett 
fint rastställe för diverse vadfåglar och simänder.

Förbättra vattenkvalitet, åtgärda dag-/
bräddvatten och ordna skyddsbård vid 
jordbruksmark, skydda mynningsom-
rådet och närmiljön, tillföra block- och 
lekgrus.

ljuSTabäcken

Bäcken är kulverterad i Birstaområdet och strax ovan mynning under 
banvallen. Potential för öring och flodnejonöga eftersom den är ett 
oreglerat vattendrag som mynnar i havet.

Behandla dagvattnet från väg, järnväg 
och Birsta köpcenter. Bervara närmiljön 
och mynningsområdet samt tillföra  
block- och lekgrus och återinföra öring.

GärdeTjärn och korSTabäcken

Bäcken kommer från Gärdetjärn, har en fin vegetationsbård som vidgas 
till ett skogsbestånd med gråal. Bäcken är kuverterad vid mynningen men 
fisk kan vandra. Stationär öring uppströms.

Rena dag- och bräddvatten. Förbättra 
för fågel i Gärdetjärn genom att t ex 
skapa kanaler i vass. Viss biotopvård 
kan medföra att havsöringslek kan ske. 
Bevara närmiljön vid Gärdetjärn.

Alnö (medurs från norr) Åtgärd

hovid

Högalkalin sedimentförande bäck med fin gråalbård och skog runt 
bäcken. Rika värden för fåglar, insekter, mollusker och Gammarus pulex. 
Hinder som är ca 20 cm över vattenytan vid stenvalvet. 

Bevara miljön i och kring bäcken, ta 
bort vandringshinder.

bäck hörninGSholM, STrax norr oM harTunGSväGen

Högalkalin bäck som är vandringsbar, fin vegetationsbård nedströms 
väg med löv, både grova och döda träd och strutbräken som övergår i 
granskog och alsumpskog. 

Bevara miljön i och kring bäcken, ta 
bort vandringshinder.

Slädabäcken

Slädabäcken är mycket värdefull: högalkalin med havsöring och flodne-
jonöga. Närmiljön varierar : badstrand, bebyggelse, hyggen, betesmark, 
frodig lövskog, granskog och raviner med strutbräken.  Vandringsleder är 
åtgärdade. Delar av närmiljön är skyddad av Skogsstyrelsen.

Förbättra och minska läckage av nä-
ringsämnen, partiklar och andra ämnen 
från närliggande mark, inte minst i övre 
delarna med biflöden. Bevara miljön 
runt bäcken.

bäck från nord/nordväST Mynnande i Slädaviken

Högalkalin och sannolik lokal för havsöring. Påverkas av korsande väg 
och jordbruksmark. Omges vid mynningen av skyddsvärd alskog.

Förbättra vattenkvaliteten och åter-
skapa närmiljön och skyddsbården 
samt viss biotopvård.

Kustmynnande vattendrag
Dessa vattendrag kan hysa vandrande havsöring eller är småbäckar som är värdefulla våtmarksstråk. Gemen-
samt är att de påverkar det grundområde i havet där de mynnar. Värdena är utförligt beskrivna i Grönplan för 
Sundsvalls kommun och miljökontorets kustinventering 1997-2003.
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Alnö (medurs från norr) Åtgärd

SvarTråbäcken Till Grönviken

Mindre bäck med begränsat värde för fisk. Omges i mynningsområdet 
av sommarstugor vid sandstrand och i övre delar av skyddsvärd, lövrik 
skog/gammal betesmark. 

Ta bort eventuella vandringshinder, 
värna om dess närmiljö, betesdjur.

GrönvikSbäcken

Fin havsöringsbäck med klart vatten, sandsten block och flera större 
höljor, mynnar vid sandstrand. fina albestånd med grova träd och död 
ved. Dämme anlagt vid sommarstuga. 

Åtgärda uppdämningen i bäckens 
nederdel, värna om vattenkvalitet och 
bäckens närmiljö.

harTunGbäck, eGenTliGen bredSandSbäcken

Havsöringsbäck ,ed klart vatten, albård, öppet sista biten ca 50 meter 
och mynnar i norra delen av badviken. Bra cementrumma, 1, 10 meter, 
något nedgrävd. 

Värna om vattenkvalitet och bäckens 
närmiljö.

havSTobäcken

Havstobäcken är en fin havsöringsbäck med klart, brunt vatten och 
albård. Uppströms finns granskog med tall. Bred cementtrumma, 1,40 
meter, bra anlagd. Vid mynningen finns flera bryggor och blockpirar.  

Värna om vattenkvalitet och bäckens 
närmiljö.

TranvikSbäck

Havsöringsbäck, med hinder ca 2 dm i stentrumma vid väg och dam-
men ovan. Bäcken är en av fåtal bäckar på Alnö som har potential för 
uppvandrande havsöring och harr. Mynnar vid en av kommunens popu-
läraste badstränder, med tallhed och sanddyner.

Ta bort vandingshinder vid vägen och 
dammen ovan. Vattenuttag från bäcken 
och deponering av trädgårdsavfall 
måste upphöra. Skydda bäckens när-
miljö och vattenkvalitet.

bänkåSbäck

Havsöringsbäck. Bildar en kärrartad miljö innan mynning i havet. Mynnar i 
sandig badvik med tallhed och sanddyner, omgiven av bebyggelse. Hinder 
finns vid väg. Påverkas av bebyggelse och en avverkad skyddsridå. Längre 
upp finns betes- och jordbruksmark i anslutning till bäckens närmiljö.

Ta bort vandringshinder vid vägen, 
värna och återskapa bäckens skydds-
bård och vattenkvalitet. Informationsin-
satser till boende.

bäck från äppellunda, vi

Högalkalin, kraftigt påverkad, delvis kulverterad bäck av dagvatten och 
vägar. Rinner till stor del inom tätortsområdet Vi. Bäcken har ganska bra 
flöde, inga hinder med bra botten. Bäcken har begränsat värde för fisk.  

Lyfta upp delar av bäcken, värna om 
bäckens närmiljö och vattenkvalitet.

Fastland söder om Sundsvalls stad, norr om Ljungan Åtgärd

norra bredSandSbäcken

Mynnar vid sandstrand åt söder och hus åt norr med stensatt utflöde. 
Klen bård med högörter vid havet. Kulverterad, lång sträcka uppströms. 
Ledningsgata för fjärrvärme passerar bäcken. 

Lyfta upp bäcken, värna om bäckens 
närmiljö och vattenkvalitet. Rena dag-
vatten vid E4.
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Södra bredSandSbäcken

Bäcken har fina höljor uppströms och bra botten men är svårvandrad. 
nedskräpning runt om och dagvatten mynnar i bäcken. Mynnar vid indu-
stritomt och badstrand med felaktig trumma.

Ta bort vandringshinder i bäcken nära 
havet, med beaktande av värdefull flora. 
Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet. Ta bort skräp. Rena dagvatten 
från ny E4.

SvarTTjärnSbäcken

Humös bäck från Svarttjärn som försvinner i kulvert nedanför E4 och 
Stockviksverken. Bäcken vid Eka Nobel är en varmvattensbäck som 
påverkas av industrin och hör ihop med Svarttjärnsbäcken.

Kylvattnet från Eka Nobel bör sepa-
reras från bäcken och mynna separat 
ute i fjärden eller eget utlopp på stand. 
Värna om närmiljö och vattenkvalitet. 
Rena dagvatten vid ny E4.

vapelbäcken

Bäcken är i grunden det finaste oreglerade havsmynnande vattendraget 
med havsöring, stationär öring och flodnejonöga mellan Selångersån och 
Ljungan. De har påverkats av närliggande industri, avverkning, skogsbilväg 
och grustäkt. Djup ravin och fin lövbård med al, sälg, lönn, alm, björk, 
rönn.  

Återskapa närmiljö och utföra biotop-
vård, värna om bäckens vattenkvalitet, 
där grustäkten måste upphöra. Kom-
mande motorväg måste ha adekvat 
dagvattenrening.

nolbybäck

Sedimentförande bäck med bitvis fin ravinskog uppströms. Här finns 
också Gammarus pulex. Påverkad av nedskräpning och trädgårdstippar. 
Längre upp har bäcken dämts upp till en damm: Fiskdammen i Nolby

Ta bort vandringshinder under E4. 
Fiskdammens inverkan på vattenkvalitet 
och flöden bör utredas. Värna om 
bäckens närmiljö och vattenkvalitet. 
Följa upp kommunens informationsåt-
gärder och städning av trädgårdsavfall. 

Fastland söder om Ljungan Åtgärd

berGaTjärnen Med uTlopp

Åkermarken öster om sjön är värdefull för rastande fågel som sångsvan, 
gäss, trana speciellt på våren.

Värna om bäckens vattenkvalitet och 
närmiljö.

dövikSSjön Med uTlopp

Dövikssjön är en värdefull miljö för fågelliv, insekter och växter. Värna om bäckens vattenkvalitet och 
närmiljö.

haMnTjärnen Med uTloppSbäck

Fin fågellokal med häckande sångsvan och svarthakedopping, en av de 
bästa salamanderlokalerna i kommunen, både för större och mindre 
vattensalamander. Utloppsbäcken är fin med block, sten grus och sand. 
Albård med barrinslag och en ravinbildning mot havet, där bäcken me-
andrar kraftigt. Det finns flera vandringshinder nära havet.

Fisk får inte planteras in eller vandra 
in i tjärnen. Dämmet i sjön får inte tas 
bort och måste skötas.  Tänkbart kom-
munalt reservat.

bäck i inre juniSkär

Mynningsområde med strandäng och vass nedanför trumma, bäcken har 
lövbård uppströms.

Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet.

bäck Södra berGafjärden

Fin liten bäck från syd-sydväst, med klart vatten, grus och sten. Den 
mynnar med litet delta. Bitvis våtmarkskaraktär i närmiljön. Hinder finns 
50- tal meter upp i bäck.

Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet.

4 Åtgärder för biologisk mångfald - Fortsatt arbete - Miljöbedömning
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Fastland söder om Ljungan Åtgärd

kråkSTa-juniSjöarna uTflöde vid berGafjärden 
Tjärnarna ligger i åker- och skogsmark  i det delta som Ljungan en gång 
bildade när den gick till Bergafjärden. Sjöarna har värden för fågelliv, 
utflödet mynnar i strandäng vid havet. 

Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet, som dock är naturligt försurad.

uTloppSbäck från lindboMSTjärn

Vandrande abborre, mört, elritsa och spigg och häckande knölsvan. 
Mynnar i artrik våtmark, uppströms finns biotopskyddad kalktallhed och 
granskog. Tjärnen är grund, näringsrik, stugor runt om.

Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet. Viss biotopvård har skett i 
samverkan mellan Lindbomstjärns-
föreningen och miljökontoret.

juniboSand 
Havsöringbäck från riksintressanta Juni-Stormyran som mynnar i hamnen. 
Omges av sanddyn och tomtmark, samt lite skog.  Cementtrumma vid 
väg på en meter, ligger ovan botten.

Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet. Möjligen ta bort bäverdämmen 
och hinder. 

uTlopp från ännSikSjön 
Liten bäck som kommer från en näringsfattig sjö omgiven av skog och 
våtmark. Vassrik mynningsvik, gädda går upp. Lövdominerad ungskog, 
förutom område med sumpskog vid mynning. Trumma under skogsbilväg. 
10 meter nedströms finns ett mindre fall på ca 0,5 meter.  

Trumman vid skogsbilväg ligger fel och 
bör bytas ut mot större och anläggas 
rätt. Hindret nedan kan flackas ut. Värna 
om närmiljö och vattenkvalitet.

bäck från kråkTjärn 
Kort bäck från Kråktjärn, mynnar i Skrängstabodarna. Fisk som abborre, 
gädda, mört, id kan gå upp. Kråktjärnen har vassruggar, mycket gäddnate 
plus gul näckros och några gräsänder.

Värna om bäckens närmiljö, inklusive 
tjärnens, och vattenkvalitet. 

MinGenS uTloppSbäck 
Kommer från den riksintressanta fågelsjön Mingen. Sjön är en vassrik, 
eutrof sjö i ett skogs- och jordbrukslandskap. Mingen får vatten från 
Måckelmyran. Id, gädda, rest av flodpärlmussla uppströms. 

Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet. Trumman vid mynning i havet 
ligger lite för högt. Längre uppströms 
finns en gammal kvarndamm som är 
ett vandringshinder mot sjön. 

Myrbodarna-Mindre bäck, örbäcken 
Bäcken kommer från Stormyran, bland annat mört vandrar upp. Omges 
närmare hav av åker- och betesmark samt tomtmark.

Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet. Den nedlagda tippen på Lomyran 
kan ha negativ påverkan på bäcken.

uTloppSbäck från konnSjön 
Fin bäck som mynnar i avsnörd del av inre Skatan med våtmark och 
sumpskog, bland annat mört vandrar upp.

Trumman vid vägen ligger något för högt. 
Värna om bäckens närmiljö, inklusive 
Konnviken, och vattenkvaliteten. 

bunSTabäck, bunSTavallen-lubban 
Fin bäck som avvattnar flera våtmarker och mynnar i södra Skatan. En 
sumpskog finns kvar på ostsidan och söderut i det gamla sund som 
skiljde Galten från land en gång i tiden.

Värna om bäckens närmiljö och vatten-
kvalitet. 

GalTSTröMMen,  arMSjöån 
Kommer från den mäktiga Armsjön med bland annat gädda och abborre 
samt fiskgjuse. Unika värden genom sin kvalitet och storlek. Här finns 
flodpärlmussla, stationär öring, havsöring och flodnejonöga. Vandrings-
hinder vid dammen i Galtström.

Värna om bäckens närmiljö, vattenkvalitet 
och naturlig flödesregim. Miljökontoret 
har tidigare försökt få ån vandringsbar 
förbi befintliga dammen, det är önskvärt 
även idag.  
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Önskade åtgärder och liknande som har kommit fram i 
samrådet

Frågan berör i första 
hand:

STrandSkydd

Kommunen bör göra tillsyn av strandskyddsreglerna och miljöbalken för att 
öka tillgängligheten för friluftsliv vid stränderna.

Stadsbyggnadskontoret, miljö-
kontoret.

Kommunen måste ha en handlingsplan föröverträdelser av strandskyddet, 
svartbyggen (friggebodar, grillplatser, bryggor, badtunnor). Strandnära skogar 
avverkas, våtmarker fylls ut, gräsmattor anläggs på kommunens mark utan att 
det beivras.

Stadsbyggnadskontoret. Flera 
förvaltningar kan samverka för 
att rätta till problemen.

Stranden ska vara inbjudande för allmänheten. Det är viktigt att kommunen 
verkar för att tomtägare med gräns mot strand markerar med staket, häckar 
och växtlighet var tomtgränsen går så att det blir tydligt vad som är privat 
mark och vad som är tillgängligt för allmänheten.

Stadsbyggnadskontoret. I samband 
med bygglov och planläggning bör 
detta kunna regleras..

uTforMninG av huS, haMnar, anläGGninG i vaTTen MM

Sundsvalls kommun bör anta tydliga regler för utseende på hus i känsliga om-
råden, speciellt området som omfattas av kustplanen.

Stadsbyggnadskontoret.

Närpolisen är en resurs för hur rast- och badplatser, båthamnar bör utformas 
ur ett trygghetsperspektiv.

Stadsbyggnadskontoret, Kultur- 
och fritid,  båtföreningar.

Sjöfartsverket har riktlinjer för utformning av bryggor, småbåtshamnar, VA-
ledningar, anläggningsarbeten, sjömätning, vindkraft.

Stadsbyggnadskontoret.

En upprustning av kajen i Sanna på Brämön är en angelägen fråga för såväl 
landstigning på ön som gästhamn.

Fastighetsverket, kultur- och fritid, 
båtföreningar.

kulTurMiljö

Det saknas en inventering av bryggor, kajer, fiskeplatser och hamnar med 
skyddsvärde utifrån kulturmiljö.

Kultur- och fritid.

Från Stornäset till Myrnäs finns rester av gamla sågverksområden gömda i 
lövskog och sly som vi önskar få röjda för att återskapa det gamla öppna land-
skapet med ängar och hagar. I första hand Eriksdal, Hovid, Nyvik, Gustafshamn, 
Alvik, Lervik, Gustafsberg, Karlsvik.

Sågverksfolket i samråd med 
miljökontoret, fastighetsägare. 
Prioritera områden med minst 
påverkan på naturvärden.

GånG- och cykelväGar, vandrinGSleder MM

Alnö behöver en skild gång- och cykelväg som sammanbinder Vi centrum-
Spikarna-Tranviken-Bänkåsviken-Raholmen. 

Stadsbyggnadskontoret.

Bygg ihop en strandled vid Alnösundet till Ankarsvik med bänkar och rastplat-
ser. Återupprätta bänkar och bord som fanns vid badplatsen nedanför Kutter-
vägen, bra för skolor och förskolor.

Stadsbyggnadskontoret.

Återupprätta gång- och cykelvägen som fanns mellan Fartygsvägen och Korvettvä-
gen. Hinder finns idag. 

Stadsbyggnadskontoret.

Strandpromenaden nedanför Fartygsvägen som börjar i Utvik och går längs 
stranden mot piren och badplatsen vid Kuttervägen bör förlängas och 
anslutas till Korvettvägen.

Stadsbyggnadskontoret.

Kommunen bör kartlägga, förbättra och anlägga vandringsleder och cykelstigar 
inom delar av kustplanens område.

Stadsbyggnadskontoret, kultur- 
och fritid.

Förslag till fortsatt arbete utanför kustplan
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Önskade åtgärder och liknande som har kommit fram i 
samrådet

Frågan berör i första 
hand:

Kommunen bör skylta cykelleder och stigar tydligt så att man hittar dem och 
ser vart de leder. Det gäller särskilt Strandleden.

Stadsbyggnadskontoret.

Kommunen bör kunna ge ekonomiskt bidrag till enskilda och föreningar för 
anläggande av stigar/leder till värdefulla och intressanta platser.

Kultur- och fritid. LONA-bidrag 
kan vara möjligt.

åTGärder för aTT förbäTTra Miljö

Grunda områden, områden för fiskreproduktion, rörligt friluftsliv, fritidshus 
måste vara förbjudna för vattenskotertrafik.

Länsstyrelsen.

Sundsvalls kommun bör kraftigt intensifiera sitt arbete med att kartlägga och 
åtgärda förorenad mark inom kustplanens område.

Stadsbyggnadskontoret, miljökon-
toret, Länsstyrelsen.

En översyn av eventuellt övergödda kustområden gör göras och sedan åtgärdas. Miljökontor, Länsstyrelse, Vatten-
myndighet.

Vi föreslår att samtliga fastigheter skyndsamt ansluts till kommunala avlopps-
verk för att lindra övergödning av vikarna Björköfjärden, Lassöviken och Lub-
banviken. Det skulle minska vasstillväxten på våra sandstränder.

MittsverigeVatten, stadsbyggnads-
kontoret och miljökontoret. Det 
är en prioriterad fråga och beslu-
tad i fullmäktige 29 mars 2010.

Önskvärt att bygga toaletter vid badplatser och strandpromenad när VA-nätet 
byggs ut. Muddringar och tillkomst av rastplatser med toalettlösningar är något 
som omedelbart behövs.

Finns med i planen för Alnö och 
utreds för södra Njurunda. Frågan 
lämnas vidare till projektet som 
arbetar med utbyggnaden. Mudd-
ring är vattenverksamhet och 
prövas av länsstyrelsen.

åTGärder för aTT förbäTTra naTur

Junibosand-Lörudden, rika naturvärden bland annat nattskärra hotas av önske-
mål om att avverka den gamla tallskogen

Skogsstyrelsen i samråd med 
kommunen.

Björkövikens nuvarande biotopskydd (kalkbarrskogen) bör absolut stärkas. Skogsstyrelsen i samråd med 
kommunen.

Sundsvalls kommun bör arbeta tillsammans med Skogsstyrelsen för att styra 
avverkningar så att ordentliga kantzoner sparas.

Skogsstyrelsen i samråd med 
kommunen.

I rapport 2010:11 från länsstyrelsen sägs att man bör värna extra om vikar 
med höga och mycket höga naturvärden. Ingrepp som bryggor och mudd-
ringar bör ej ske eller tillåtas med mycket höga krav på miljöhänsyn. 8 av 14 
inventerade områden i Björköfjärden är bedömda med högsta naturvärden

Länsstyrelsens prövar vattenverk-
samhet i samråd med kommunen.

Sundsvalls kommun bör arbeta för att skapa ett starkt skydd, kanske i form av 
naturreservat för den värdefulla hällmarkstallskogen mellan Junibosand och 
Lörudden.

Länsstyrelsen, Sundsvalls kommun, 
Skogsstyrelsen.

Sundsvalls kommun bör arbeta för att bilda naturreservat av de områden som 
har svaga skydd (Natura 2000 och skyddsvärd biotop). Ett samlat reservat för 
kustmyrarna Måckelmyra, Stormyran och Älgmyran är ett första val.

närinGSliv och TuriSM

Beskriva hur vi kan nyttja natur- och kulturvärden för att skapa företagande 
(upplevelser, naturturism och moderna tjänster). Utveckla strategi för friluftsliv, 
rekreation och turism vid kusten.

Kultur- och fritidsnämnden.

Sundsvalls kommun bör arbeta för en åretruntbemannad turistcentral i Myre, 
Njurunda med information om möjliga besöksmål och olika färdalternativ. Enk-
lare naturrum kan finns på fler platser som Lörudden, Indal eller Liden.

Sundsvalls kommun, företagare.
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Kustplanen är ett planeringsunderlag och behöver inte 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljö-
balkens krav. Men i det här kapitlet har vi valt att belysa 
de frågor som är mest relevanta och hur våra miljömål 
påverkas.

Avgränsning och miljöbedömning
Konsekvenserna av ställningstaganden och föreslagna 
strategier beskrivs i förhållande till miljömål och håll-
bar samhällsbyggnad. Kustplanen är i första hand en 
plan för bevarande och skydd av speciella miljöer i 
kustområdet. Förslagen i Kustplanen medför inte nå-
gon betydande negativ miljöpåverkan. I många fall är 
miljöpåverkan istället positiv om Kustplanens riktlin-
jerna tillämpas vid olika kommunala beslut. Denna 
miljöbedömning koncentrerar sig på följande övergri-
pande frågor.
 Naturmiljö: Påverkan på naturmiljön är en central 
fråga för kustplanen och naturmiljöer med skyddsvär-
den ska undantas från exploatering.

Kulturmiljö: Kustområdet rymmer många skydds-
värda kulturmiljöer och alla kulturområden med 
skyddsvärden ska hävdas och bevaras.

Rekreation och friluftsliv: Planen avser ge möjlig-
heter till en utveckling av rekreation och friluftsliv i 
kustområdet. Allmänhetens tillgång till stränder och 
platser med rekreationsintresse ska säkras så långt som 
möjligt. Naturvärden ska beaktas.

Fiske: Fiskelägen och andra miljöer där fiske bedrivs 
ska bevaras och utvecklas för att behålla ett levande 
fiske i ett långsiktigt perspektiv.

Vattenförhållanden: Exploatering av kustområdet 
får inte leda till en betydande miljöpåverkan i form av 
avloppsutsläpp, bryggor, muddring, utschaktningar, 
siktröjning från hus mot vatten, utsläpp från båtmo-
torer m m.

Bebyggelse: Nybebyggelser behöver försörjas med vä-
gar, service, kollektivtrafik, vatten, avlopp samt modern 
energiteknik. Bebyggelser måste anpassas till kustområdets 
förutsättningar där traditionell placering och materialval 
är viktiga utgångspunkter. 

Miljömål: De miljömål som i första hand kommer 
att bedömas är:
•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Giftfri miljö
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Hav i balans samt levande kust och skärgård
•	 Myllrande våtmarker
•	 Levande skogar
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 Ett rikt djur- och växtliv
•	 God bebyggd miljö
•	 Grundvatten av god kvalitet

Följande miljömål bedöms inte beröras av Kustplanen 
och kommer inte att belysas vidare:
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning
•	 Skyddande ozonskikt
•	 Säker strålmiljö
•	 Storslagen fjällmiljö

Geografiskt område
Miljöbedömningen omfattar samma område som 
Kustplanen, det vill säga kustområdet inom Sundsvalls 
kommun. I de fall planförslaget medför konsekvenser 
utanför planområdet kommer detta att beskrivas.

Nollalternativet
Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om 
planförslaget inte genomförs. I dagsläget finns det inte 
riktlinjer för byggande intill kusten utöver de riktlinjer 
som finns i den kommunala översiktsplanen och de för-
djupade översiktsplanerna för Norra Skön, Njurunda, 
Korsta-Petersvik och Norra Kajen. Nollalternativet med-
för alltså att de motstående intressen som finns utanför 
de fördjupade översiktsplanerna inte utreds vidare och 
att det inte sker en avvägning mellan dessa intressen 
inom ramen för översiktsplanering. 
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Nollalternativet Planförslaget

Naturmiljö 
(naturvärden)

Risk för negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan

Kustzonen är en viktig livsmiljö för en 
mångfald av arter och är en viktig spridnings-
korridor. Flera områden är skyddade genom 
Natura 2000 och naturreservat, men flera 
områden med höga naturvärden finns som 
saknar skydd. Nollaternativet innebär att ett 
mer osäkert beslutsunderlag används vid 
bedömningar där exploateringar kan medföra 
stor negativ påverkan på naturmiljöer. 

Planförslaget innebär en begränsad exploatering 
inom skyddsvärda naturmiljöer i kustbandet. Ett 
exempel är Njurundakusten som har unika natur-
värden och där vissa delar saknar skydd. Kustpla-
nens riktlinjer innebär att dessa områden får ett 
större skydd från negativ påverkan.

Rekreation och  
friluftsliv

Risk för negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan

Nollaternativet kan innebära en sämre 
tillgänglighet till kustbandet genom olämpliga 
lokaliseringar av ny bebyggelse. Nollalterna-
tivet saknar konsekvensbeskrivningar och ny 
markanvändning kan hindra allmänhetens 
tillgång till strandområdena.

Planförslaget innebär en begränsad exploatering 
inom områden med värden för rekreation och fri-
luftsliv i kustbandet. Förslaget till hur strandskydds-
bestämmelser ska tillämpas syftar till att tillgodose 
allmänhetens tillgång till strandområdet. Ett 
exempel är Alnös östra kust som har stora värden 
för friluftsliv och där vissa delar saknar skydd. Kust-
planens riktlinjer innebär att dessa områden får 
ett större skydd från negativ påverkan.

Kulturmiljö Oförändrad risk för negativ miljöpåverkan Viss positiv miljöpåverkan

Nollalternativet bör inte innebära någon 
större negativ miljöpåverkan i förhållande till 
planförslaget

Områden med höga kulturvärden blir till viss del 
belysta av kustplanen och därmed ökar förutsätt-
ningarna att de beaktas. 

Yrkesfiske Risk för negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan

Ej genomtänkta lokaliseringar kan försämra 
områden för reproduktion och lek samt 
ekologisk och kemisk status.

Planförslaget undantar områden viktiga för 
reproduktion och lek från exploatering. Förslagets 
innehåller också riktlinjer som syftar till att minska 
påverkan på dessa områden.

Hav och vatten Risk för negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan

Ej genomtänkta lokaliseringar och markan-
vändning kan försämra vattenkvaliteten.

Förslaget innehåller förslag på hur påverkan från 
bebyggelse, bryggor, muddring ska minska och 
därmed finns förutsättningar för att förbättra/
bibehålla vattenstatus.

Miljöbedömning

4. Åtgärder för biologisk mångfald - fortsatt arbete - Miljöbedömning
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Miljömål Måluppfyllelse

Begränsad klimatpåverkan Kustplanen föreslår att kompletteringsbebyggelse och nya exploateringar begränsas. 
Detta får bl a till följd att biltransporterna inte ökar på ett sätt som hade kunnat bli 
fallet med en mer omfattande exploatering av kustbandet där bebyggelsen i många fall 
saknar tillgång till gång- och cykelvägar samt frekvent kollektivtrafik.

Giftfri miljö Planförslagets riktlinjer kan om de tillämpas vid olika beslut, medföra att utsläpp från 
bebyggelse, båtar och muddring minskar och på så vis medverka till att miljömålet 
uppfylls.

Ingen övergödning Planförslagets riktlinjer kan om de tillämpas vid olika beslut, medföra att utsläpp från 
bebyggelse, båtar och muddring minskar och medverkar till att miljömålet uppfylls.

Levande sjöar och vattendrag Planförslagets riktlinjer kan om de tillämpas vid olika beslut, medföra att utsläpp från 
bebyggelse, båtar och övrig markanvändning minskar och medverkar till att miljömålet 
uppfylls.

Hav i balans samt levande kust  
och skärgård

Planförslagets riktlinjer kan om de tillämpas vid olika beslut, medföra att utsläpp från 
bebyggelse, båtar och övrig markanvändning minskar och medverkar till att miljömå-
let uppfylls. Kustplanen uppmärksammar kustens upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden.

Myllrande våtmarker Planförslaget medför ett skydd för våtmarker och medverkar till att miljömålet uppfylls.

Levande skogar I begränsad omfattning bidrar planen till skydd av unika skogsbiotoper och medverkar 
därför till att miljömålet uppfylls.

Ett rikt odlingslandskap I begränsad omfattning bidrar planen till att utveckla betesmarker och medverkar 
därför till att miljömålet uppfylls

Ett rikt djur- och växtliv Planförslagets riktlinjer kan om de tillämpas vid olika beslut, medföra att miljömålet 
uppfylls genom att värdefulla biotoper för djur och växter skyddas. 

Grundvatten av god kvalitet Kustplanen tar ställning för att miljönämndens riktlinjer för enskilda avlopp ska följas 
vilket medverkar till ett bättre skydd av grundvatten.

God bebyggd miljö:

Varierat utbud av bostäder, service, 
handel och kultur

Behandlas inte i planförslaget.

Grön- och vattenområden i tätorter 
och tätortsnära områden skall beva-
ras, vårdas och utvecklas

Se ”Ett rikt djur och växtliv” ovan.

Antal människor som utsätts för 
trafikbullerstörningar ska minska

Ej relevant.

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
ska tas tillvara och utvecklas

Kustplanens riktlinjer innebär till viss del att områden med höga kulturvärden upp-
märksammas och detta ökar förutsättningarna för att hänsyn tas i samband med 
ändrad markanvändning.  

Uttag av naturgrus ska minska Ej relevant.

Den totala mängden genererat avfall 
skall inte öka

Ej relevant.

Den totala energianvändning ska 
minskas

Ej relevant.

God inomhusmiljö Ej relevant.

Konsekvenser för miljömål
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