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BakGrund

Bakgrund

en ny ÖverSiktSplan – inledning
för att skapa beredskap inför den framtida utvecklingen och kunna hantera de idéer, 
krav, möjligheter och hot som dyker upp behöver strömsunds kommun en ny översikts-
plan. den gällande översiktsplanen är från 1991 och har fyllt en viktig funktion under 
de gångna åren, men behöver nu en översyn och revidering. en hel del av innehållet är 
fortfarande aktuellt och den nya översiktsplanen kommer till viss del att baseras på den 
gamla. i vissa avseenden har 1991 års översiktsplan brister och behöver uppdateras.

dessutom har lagstiftningen förändrats, bland annat är plan- och bygglagen (pBl) ny 
sedan 2011 och miljöbalken (mB) (1999) har tillkommit. detta har naturligtvis betydelse 
för översiktsplanens innehåll och utformning. redovisningstekniken har också utveck-
lats, kartor och bilder kan idag presenteras på ett mer lättläst och tydligt sätt, något som 
också bidrar till att en ny översiktsplan för strömsunds kommun tas fram.

ÖverSiktSplanenS Syfte och innehåll
Alla kommuner ska, enligt PBL, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommu-
nens yta. syftet med översiktsplanen är att redovisa kommunens ställningstagande för 
hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas 
och bevaras.

Översiktsplanen visar vilka allmänna intressen som kommunen senare kommer att väga 
mot enskilda intressen, när man tar fram detaljplaner, områdesbestämmelser, eller tar 
ställning i ett lovärende. likaså ska det framgå vilken användning kommunen prioriterar 
vid avvägning mellan olika allmänna intressen. i översiktsplanen redovisas de miljö- och 
riskfaktorer som bör beaktas i planeringen, samt hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. dessutom redovisas hur kommu-
nen i planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program för en hållbar utveckling. Planen ska 
tydliggöra hur den byggda miljön i kommunen ska utvecklas och bevaras. avslutningsvis 
ska planens konsekvenser gå att utläsa.

funktion 
Översiktsplanen har flera funktioner både teoretiskt och praktiskt. på en övergripande 
nivå är planen och planprocessen ett verktyg för att främja demokrati och medborgarin-
flytande. intentionerna är att skapa medvetenhet om de processer som har betydelse för 
samhällsutvecklingen och ge invånarna möjlighet att påverka kommunens framtid. 

den fysiska miljön spelar en stor roll för hur människor lever sina liv. därför är det viktigt 
att det ges utrymme till att vara med och påverka närmiljön och tycka till om kommu-
nens framtid. Översiktsplanen har en viktig funktion genom att formulera och redovisa 
gemensamma visioner och övergripande mål för hur kommunen avser att utvecklas 
på lång sikt. mer konkreta användningsområden för planen är att skapa beredskap för 
framtida förändringar samt att säkerställa olika typer av bevarandevärden inom kom-
munen. 

anSvar
i sverige är det kommunerna som ansvarar för den fysiska planeringen genom det så 
kallade kommunala planmonopolet. det innebär att kommunen har självständig rätt att 
bestämma över hur marken och vattnet ska användas i den egna kommunen och avgör 
därmed om, när och för vilka ändamål planering ska ske. planmonopolet ger kommunen 
möjligheter att styra samhällsutvecklingen samtidigt som det ger skyldigheter att göra 
avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen samt att ta ansvar för kvaliteten i 
bebyggelse och miljö.

Översiktsplanens syfte och innehåll

• Översiktsplanen visar vilka allmänna  
 intressen som kommunen senare  
 kommer att väga mot enskilda   
 intressen när man tar fram detaljplaner,  
 områdesbestämmelser eller tar ställning  
 i ett lovärende. 

• det framgår vilken användning  
 kommunen prioriterar vid avvägning  
 mellan olika allmänna intressen. 

• i översiktsplanen redovisas de miljö- och  
 riskfaktorer som bör beaktas i  
 planeringen samt hur kommunen  
 kommer att tillgodose riksintressen och  
 iaktta gällande miljökvalitetsnormer. 

• Här redovisas hur kommunen, i 
 planeringen, avser att ta hänsyn till och  
 samordna översiktsplanen med relevanta  
 nationella och regionala mål, planer och  
 program för en hållbar utveckling. 

• planen tydliggör hur den byggda  
 miljön i kommunen ska utvecklas och  
 bevaras. 

• avslutningsvis ska planens konsekvenser  
 gå att utläsa.

förkortningar i texten

pBl = plan- och bygglagen

mB = miljöbalken

Den fysiska miljön spelar en stor roll för hur 
människor lever sina liv.  
Foto: Tommy Andersson
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BakGrund

Översiktsplanarbetet bedrivs av kommunens planeringsansvariga på uppdrag av kom-
munfullmäktige. minst en gång under varje mandatperiod ska fullmäktige ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet.

rättSlig verkan
Översiktsplanens innehåll och förfarande regleras i pBl samt i mB. själva planen är inte 
juridiskt bindande men ger betydelsefull vägledning gällande mark- och vattenanvänd-
ningen och ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. dessutom 
är den ett viktigt underlag för andra rättsverkande planer, som detaljplaner och områ-
desbestämmelser, samt i vissa fall för bygglovsprövning och annan tillståndsgivning.

eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande, utan snarare en politisk viljeinrikt-
ning, kan innehållet inte överklagas. för den som vill påverka planens innehåll gäller det 
därför att utnyttja de möjligheter till inflytande som ges under planprocessens gång.

ÖverSiktSplaneproceSSen
processen ska präglas av öppenhet och insyn. det ska finnas möjlighet för myndigheter, 
kvinnor och män i kommunen och andra berörda att lämna synpunkter under arbetets 
gång.

Översiktsplanprocessen brukar delas in i olika skeden:

• Programskedet

inledningsvis upprättar kommunens planerare ett program som beskriver de ämnen och 
frågor som bör tas upp i översiktsplanen. innehållet kan revideras eller kompletteras ef-
ter diskussioner mellan kommunens politiker, tjänstemän och invånare. programarbetet 
mynnar sedan ut i ett planförslag som utgör den första versionen av den nya översikts-
planen. denna process genomfördes under 2012 i strömsunds kommun.

• Samrådsskedet

när ett förslag till översiktsplan har tagits fram ska samråd hållas. syftet är att kommu-
nen ska presentera planförslaget och dess motiv och innebörd, samt inhämta synpunkter 
gällande planen. alla berörda myndigheter, organisationer, grannkommuner, intresseför-
eningar och allmänhet får möjlighet att ta del av planhandlingarna genom utskick eller 
via kommunens hemsida. de inkomna synpunkterna sammanställs och kommenteras 
sedan av kommunen i en så kallad samrådsredogörelse.

• Granskningsskedet

det reviderade översiktsplanförslaget ställs sedan ut för offentlig granskning under minst 
två månaders tid. då kan alla intresserade titta på förslaget och tycka till om det. läns-
styrelsens (statens) synpunkter framförs i ett granskningsyttrande.

• Antagande

efter att planen eventuellt arbetats om ytterligare en gång antas den av kommunfull-
mäktige.

fÖrdjupningar av ÖverSiktSplanen
Översiktsplanen ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kom-
muninvånare, myndigheter och enskilda. om det krävs en ökad detaljeringsgrad kan 
fördjupningar av översiktsplanen göras antingen för en del av kommunen eller för ett 
tematiskt område. de baseras på översiktsplanen och dess intentioner men innehåller 
mer information och blir mer detaljerade.
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strateGiska fråGor

 Strategiska frågor

StrÖMSundS koMMun – gott oM det MeSta 
de mål och utvecklingsperspektiv som beskrivs i detta avsnitt är en gemensam grund för 
all planering i kommunen. tillsammans med den utarbetade visionen för kommunens 
utveckling utgör dessa en utgångspunkt för de prioriteringar och de överväganden som 
görs i översiktsplanen.

Översiktsplanen ska: 

•  vara ett tydligt, konkret och realistiskt styrdokument för framtida  
 planering.

•  vara en del av kommunens utvecklingsstrategi.

• utformas så att den stödjer näringsliv och sysselsättning och medger  
 förändringar i näringslivets utveckling.

• leda till en långsiktigt och god hushållning med naturresurserna

• utforma en robust service och ortsstruktur som tål såväl tillväxt som  
 tillbakagång i befolkningsutvecklingen.

viSion 2030 
i strömsunds kommun har vi det du behöver. vi är en kommun för kvinnor och män, 
flickor och pojkar att bo, leva och verka i med goda förutsättningar och en fin miljö. 

Alla, som är eller vill bli, kommuninvånare har förutsättningar att skapa ett gott och 
tryggt liv nära naturen, med goda kommunikationer och möjligheter till meningsfulla 
aktiviteter och upplevelser, samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad. 

Vi är attraktiva att besöka.

god och hållbar livsmiljö för människor och näringsliv
kommunens viktigaste ansvar är att erbjuda och utveckla goda livsbetingelser som god 
boendemiljö, god utbildning, trygghet och omsorg. kommunen ska driva sin kärnverk-
samhet till belåtenhet och effektivt, samt arbeta med att utveckla goda förutsättningar 
för näringslivet.

kommunen ska vara en knutpunkt i norrlands inland med centrum för utbildning, kom-
petensutveckling och turism.

Översiktsplanen ska

•  vara ett tydligt, konkret och realistiskt  
 styrdokument för framtida planering

•  vara en del av kommunens  
 utvecklingsstrategi

• utformas så att den stödjer näringsliv  
 och sysselsättning och medger   
 förändringar i näringslivets utveckling

• leda till en långsiktigt och god  
 hushållning med naturresurserna

• utforma en robust service och  
 ortsstruktur som tål såväl tillväxt som  
 tillbakagång i befolkningsutvecklingen

vision 2030

följande frågor har lyfts fram i vision 2030:

• God och hållbar livsmiljö för människor  
 och näringsliv

• Befolkningsutvekling

• Jämställdhet

• integration, mångfald och tillgänglighet

• miljöarbete och miljömål.
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Befolkningsutveckling
vi ser alla människor som en viktig resurs. efter de goda och trygga uppväxtåren i vår 
kommun blir flickor och pojkar stimulerade till utbildning i kommunen, eller på annan 
ort, för att sedan bosätta sig i vår kommun. 

Befolkningsutvecklingen ska vara positiv och kommunen ska ha ett positivt flyttnetto. 
Befolkningen ska öka med en procent per år – 2030 är vi nästan 15 000 boende i kom-
munen.

jämställdhet
Jämställdhet är en av de fundamentala värdegrunderna som all kommunal verksamhet 
och planering vilar på. Jämställdhetsfrågor bör i översiktsplaneringen behandlas på 
liknande sätt som hållbarhet, miljömål, säkerhet och andra frågor som ingår i flera olika 
områden. 

strömsunds kommun har genom beslut i kommunfullmäktige i december 2006 under-
tecknat ”deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional 
nivå”. deklarationen är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens 
samarbetsorganisation (Cemr). 

Genom undertecknandet har kommunen anslutit sig till deklarationens sex principer om 
jämställdhet och förbundit sig att verka för ett förverkligande av dessa. Cemr-deklara-
tionen är ett verktyg för kommunen att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska 
beslutsfattandet och den praktiska verksamheten. den innehåller 30 artiklar som ska 
fungera som ett stöd för hur man går från ord till handling.

strömsunds kommun arbetar med jämställdhetsintegrering för att kvalitetssäkra att sam-
hällets resurser tilldelas flickor och pojkar, kvinnor och män likvärdigt och bra och inte 
utifrån vilket kön de tillhör. en del i detta arbete är att skriva ”kvinnor och män” eller 
”flickor och pojkar” i stället för ”invånare”, ”brukare”, ”ungdomar” eller ”vårdtagare” 
i mål, strategier, planer och andra styrdokument. skrivningen fungerar ofta som en 
ögonöppnare för beslutsfattare och andra som läser texten. de påminns om att gruppen 
består av individer som kan bemötas ojämställt och att det är viktigt att följa upp att så 
inte sker. 

Enligt artikel 25 ska kommunen vid planering som rör användning av 
mark se till att:

• Behovet av att främja reell jämställdhet i all livets aspekter i  
 kommunen beaktas fullt ut.

• kvinnors och mäns särskilda behov till exempel när det gäller  
 arbetsliv och utbildning, ansvar för familjen, tillgång till service och  
 kultur beaktas fullt ut.

• väl genomtänkta planer som beaktas kvinnors och mäns särskilda  
 behov antas. 

integration, mångfald och tillgänglighet
ett rättvist samhälle där alla kvinnor och män, flickor och pojkar blir sedda och bekräf-
tade och där alla kan ta ansvar för sin egen försörjning och utveckling, är den bästa 
förutsättningen för att det goda samhället ska kunna växa och få en bra ekonomisk 
tillväxt. det är samtidigt svårt för odemokratiska krafter och extrema yttringar att slå rot 
i ett sådant samhälle. 

som samiskt förvaltningsområde ska strömsunds kommun bland annat skydda och 
främja samers språk och kultur. det innebär också att kommunen ska ge de nationella 
minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. kommunen ska så långt 
det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor och ska 
utforma sin verksamhet på ett sådant sätt att en dialog kan föras med företrädare för de 
nationella minoriteterna.

Boende, verksamma och besökare kan ta sig fram till det som kommunen erbjuder. 
förhoppningen är att arbetet med översiktsplaneringen ska vara en del i detta goda 
samhällsbyggande.

Strömsunds kommun har undertecknat  
”Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå” som är 
framtagen av europeiska kommun- och region-
förbundens samarbetsorganisation (CEMR). 

En vision är att efter de trygga uppväxtåren i 
vår kommun blir flickor och pojkar stimule-
rade till utbildning på annan ort för att sedan 
bosätta sig i kommunen.
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Miljöarbete och miljömål 
miljöbalken är den centrala miljölagen i sverige som syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.

riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden. avsikten med 
miljökvalitetsmålen är att vår natur- och kulturmiljö skall bevaras i sådant tillstånd att 
utvecklingen blir miljömässigt hållbar samt för att miljöarbetet ska effektiviseras.

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

• främja människors hälsa.

• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön.

• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.

• Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.

• trygga en god hushållning med naturresurserna.

länsstyrelsen i Jämtlands län har från de nationella miljökvalitetsmålen arbetat fram 
regionala miljömål. de regionala miljömålen är lika de nationella, men de har justerats 
utifrån länets miljöförhållanden. 

förutom att ha de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen till stöd i 
miljöarbetet antog kommunen år 2001 en lokal miljöpolicy. 

aktiviteter
för att vision 2030 ska kunna nås, krävs en mängd aktiviteter inom många olika områ-
den. nedan ges exempel på betydelsefulla områden med koppling till visionen. 

utbildning och kompetensutveckling
vi måste tillgodose kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov av barnomsorg, ut-
bildning och kompetensutveckling genom hela livet. 

vi ska dessutom genom ett nära samarbete med olika aktörer bidra till att såväl privat 
som offentlig arbetsmarknad får tillgång till den kompetens de behöver.

Att prioritera:

• ett bra samarbete med det lokala näringslivet

• en god, ändamålsenlig barnomsorgsverksamhet

• Goda utbildningsmöjligheter på alla nivåer

• verka för distansoberoende utbildningsmöjligheter

vård, omsorg, trygghet och säkerhet
kvinnor och män, såväl äldre som funktionsnedsatta, ska ges den omsorg de behöver 
i vår kommun. Boende och besökande kvinnor och män, flickor och pojkar ska kunna 
känna trygghet och säkerhet när de vistas i kommunen.

Att prioritera:

• säkerställa vård och omsorg med god kvalitet för kvinnor och män  
 boende i kommunen.

• säkerställa framtida rekryteringsbehov.

Vi proriterar vård och omsorg med god kvalitet.

Ett bra samarbete med del lokala näringslivet 
bör prioriteras. Ett exempel är Hjalmar Strömer-
skolans industritekniska program.
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infrastruktur och kommunikationer 
inom ramen för den kommunala kompetensen ska vi verka för en god lokal och regional 
infrastruktur. detta innebär att våra vägar, gator, vatten- och avloppsnät, fibernät, 
renhållning och övrigt av betydelse för leverans av bastjänsterna inom kommunens verk-
samhetsområde ska hålla god kvalitet och vara kostnadseffektiva. 

Kommunen ska aktivt verka för att behålla och förbättra befintliga kommunikationer 
såsom flyg, buss, tåg, vägnät, mobiltelefoni och bredband. resande med kollektivtrafik 
ska vara ett bra alternativ till egen bil. 

Genom en snabb, korrekt och genomtänkt planering, handläggning och tillsyn skapar vi 
goda förutsättningar för dem som vill bygga fritidshus, permanentboende eller företags-
verksamhet.

Att prioritera:

• aktivt arbeta för utbyggnad av fibernät och mobiltelefoni i  
 kommunen.

• aktivt arbeta för en upprustning/utveckling av inlandsbanan.

näringsliv och arbetsmarknad
Genom olika kanaler arbetar vi för att underlätta företagsetableringar. Genom en nära 
samverkan med näringslivet har vi klart för oss vilka behov kommunen kan bidra till att 
tillgodose. 

politiska aktiviteter ska bidra till utveckling av befintliga och nya branscher inom kom-
munen.

Att prioritera:

• planera för ett utvecklat och mångfacetterat näringsliv.

leva, bo och vistas
Genom att erbjuda bra kommunal service, goda kommunikationer, en bred arbetsmark-
nad, utveckling av besöksmål och verka för goda samhällstjänster i övrigt blir ström-
sunds kommun ett ställe där man kan trivas och lyckas. ett ställe kvinnor och män vill 
flytta till, bo kvar på och besöka. 

för våra medborgare och besökare ska det finnas en god livsmiljö och möjligheter till 
upplevelser, kultur och en meningsfull fritid genom livets alla skeden.

Att prioritera:

• planera för trygga, attraktiva och tillgängliga boendeområden.

hållbarhet
naturresurserna i kommunen ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt. de areella 
näringarna i kommunen ska utvecklas för att även kunna användas också i en framtid. 
likväl ska områden med orörd natur finnas med i planeringen. 

lokal förädling och vidareutveckling av såväl varor som tjänster är av stor vikt.

Att prioritera:

• verka för en ökad grad av självförsörjning av energi, varor och 
 tjänster

• ett långsiktigt förhållningssätt vid fördelning av naturresurser.

Utbyggnad av fibernät och mobiltelefoni är 
viktigt.

Inlandsbanan bör upprustas.
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utvecklingSfrågor

i strömsunds kommun finns det många utvecklingsfrågor. i översiktsplaneringen har fyra 
viktiga frågor valts ut och diskuterats. dessa fyra är besöksnäringen, energi och miljö, 
infrastruktur och demografi. 

på många sätt går dessa frågor in i varandra och är därigenom också beroende av var-
andra. i översiktsplanen behandlas frågorna dock var för sig. dessutom är frågorna inte 
specifika utvecklingsfrågor bara för strömsunds kommun, utan kan ses som en möjlig-
het till utvecklig för regionen i stort. 

ställningstaganden i översiktsplanen olika avsnitt ska tillgodose att utvecklingsfrågorna 
får utrymme och genomslagskraft i de avseenden som översiktsplanen har möjlighet att 
påverka.

Besöksnäringen
Besöksnäringen i strömsunds kommun har ökat under ett stort antal år och det finns 
idag många framgångsrika företag som arbetar med detta, såväl enmansföretag som 
företag med anställda, säsongsföretag som företag med verksamhet under hela året. 

I kommunen finns en stor potential för att ytterligare utveckla besöksnäringen och öka 
antal företag och arbeten inom näringen. framför allt i frostvikenområdet finns det 
goda möjligheter för en utbyggnad av besöksnäringen. Här är stora områden avsatta för 
rörligt friluftsliv och naturvård. ledsystemet framför allt för skotertrafik är väl utbyggt. i 
frostvikenområdet finns dessutom goda möjligheter till friåkning med skoter, samtidigt 
som stora ytor är avsatta som förbudsområden, där skotertrafik inte är tillåten. många 
natur- och kultursevärdheter karaktäriserar också frostviken. 

samtidigt saknas en del verksamheter som är av vikt för att området ska utvecklas 
ytterligare. Ökade möjligheter till boende, med olika standard (hotell till självhushåll), 
behövs, liksom ett ökat aktivitetsutbud under framför allt sommarhalvåret, men även 
fler möjligheter till vinteraktiviteter behövs. Ju fler turismföretag som etablerar sig, desto 
fler besökare dras till området, varvid efterfrågan på såväl ytterligare aktiviteter som 
boendemöjligheter ökar. det syns redan hur efterfrågan på fritidshus i området ökar och 
aktiviteten på nybyggnationer är här störst inom kommunen. 

området attraherar inte bara svenska besökare, utan har en stor andel utländska besö-
kare, framför allt norskar.

fyra viktiga utvecklingsfrågor

1. Besöksnäringen

2. energi och miljö

3. infrastruktur 

4. demografi

Kommunen måste:

• verka för att frostvikenområdet ges möjlighet att utveckla  
 besöksnäringen, så att nya företag kan starta och befintliga företag  
 kan utöka, genom att möjliggöra fler boende platser för besökare.

• marknadsföra de stora kultur- och naturvärden som kommunen har  
 framför allt i frostvikenområdet, men även i andra kommundelar.

Hällingsåfallet

Bjurälven

Ledsystemet för skoteråkning är väl utbyggt.
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energi, miljö och klimat
klimatförändringarna är ett av de största miljöproblem som mänskligheten globalt står 
inför. i strömsunds kommun finns flera indikationer på förändringar i klimatet. nämnas 
kan ökande medeltemperatur, mer oregelbunden nederbörd, större variationer i flöden 
och vattenstånd, höjd trädgräns i fjällområdena och så vidare. 

det är naturligtvis av stor vikt att beakta klimatförändringarna i den fysiska planeringen, 
men ännu viktigare är det att i planeringen sträva efter att försöka minimera påverkan 
av de faktorer som ger upphov till det förändrade klimatet. 

en avgörande orsak till många av förändringarna är den så kallade växthuseffekten, 
vilken ger upphov till ökad temperatur, med följder som förändrad nederbörd, vegeta-
tion och så vidare. en av de viktigaste faktorerna som ger upphov till växthuseffekten 
är atmosfärens ökade koldioxidhalt, vilken till största delen beror på eldning av fossila 
bränslen. ett sätt att minska den ökande koldioxidhalten är därför att minska använ-
dandet av fossila bränslen. detta kan ske på många olika sätt; nämnas bör energikällor 
som inte ger några, eller endast mycket små, koldioxidutsläpp, en minimering och/eller 
effektivisering av transporter för att minska utsläppen.

i strömsunds kommun har det under många år producerats energi som inte påverkar 
växthuseffekten. den utbyggda vattenkraften är stor inom kommunen och det senaste 
decenniet har kommunen varit föregångare i sverige för att planera för en storskalig 
vindkraftsproduktion. 

kommunens läge, såväl nationellt som internationellt, medför dock att transporter av 
personer och gods ofta blir långa och energikrävande, därmed även belastande på 
utsläppen av koldioxid. för att lösa detta behövs en effektivisering av transportsystemen 
och samtidigt möjligheter till minskat resande och transporterande till exempel genom 
distansarbetande och ökad lokal produktion av varor och tjänster. 

för att ytterligare minska användandet av fossila bränslen kan en utveckling av biogas-
produktion i kommunen vara aktuell. stora områden, väl lämpade för produktion av 
biogasgrödor, finns i kommunen. uppbyggnad av biogasanläggning/ar och utbyggnad 
av tankställen med mera skulle även kunna skapa en positiv utveckling och arbetstillfäl-
len i kommunen.

Kommunens läge, såväl nationellt som interna-
tionellt, medför att transporter av personer och 
gods ofta blir långa och energikrävande.

Kommunen måste:

• verka för att minimera användandet av fossila bränslen inom  
 kommunen.

• planera för en utveckling av produktion och nyttjande av biogas i  
 kommunen.

• verka för en effektivisering och minimering av transporter av såväl  
 personer som gods.

• verka för att en större del av de värden som skapas från  
 kommunens naturresurser återförs till kommunen.

infrastruktur
för att kommunen ska kunna få en fortsatt god utveckling, vad gäller näringsliv, befolk-
ning och besökande, är det av mycket stor vikt att infrastrukturen i kommunen utvecklas 
och förbättras. 

möjligheter till fast och mobil telefoni och åtkomst till internet via fast eller mobil an-
slutning i hela kommunen är här av mycket stor vikt. Detta ger inte bara förutsättningar 
för en god samhällsservice, utan öppnar även möjligheter till en positiv näringslivsut-
veckling. dessa faktorer möjliggör i sin tur en möjlighet för kvinnor och män att bosätta 
sig även i de glesare befolkade delarna av kommunen och kan därmed förhindra den 
”centralisering” som vi kan se i kommunen. 

likaså är möjligheter för såväl person- som godstransporter av stor vikt för kommunens 
utveckling. i det framtida samhället kommer bland annat arbetspendling och inter-
nationell handel att öka. för detta krävs ett väl utbyggt transportsystem, med stråk 
för både gods- och persontransporter. ska kommunen i framtiden ha möjlighet att i 
konkurrera med mer storstadsnära områden måste tiden för transporter inom, till och 
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från kommunen minska. Besöksnäringen i kommunen är även den mycket beroende 
av att persontransporter till och från kommunen kan ske på ett effektivt och bekvämt 
sätt. kommunen kan se att en väl utbyggd järnväg (inlandsbanan) ger stora möjligheter 
för godstransporter till och från kommunen. i kombination med bra omlastningsstatio-
ner och ett utbyggt vägnät med bra standard öppnas nya marknader för kommunens 
företagare. naturligtvis skulle detta även gynna persontransporterna och minska den 
belastning på miljön som transporter utgör.

Kommunen måste:

• verka för att hela kommunen ges möjlighet till fast och mobil  
 telefoni och åtkomst till Internet via fast eller mobil anslutning.

• arbeta för att inlandsbanan rustas upp och används så att norrlands  
 inland får ett stråk med möjlighet till bra transporter av både gods  
 och personer, så att näringsliv, besöksnäring och arbetsmarknad har  
 möjligheter att anpassa sig till framtida krav och möjligheter.

Befolkningsutveckling
i strömsunds kommun har befolkningsutvecklingen de senaste årtiondena varit negativ. 
Detta beskrivs utförligare i avsnittet Befolkning, längre fram i översiktsplanen. 

Ytterligare problem med kommunens demografi är den minskande andelen invånare i 
familjebildande ålder, samt det faktum att fler kvinnor än män flyttar från kommunen. 
på längre sikt kan man förmoda en fortsatt nedgång av kommunens invånarantal och 
en ytterligare snedfördelning av könskvoten. det är, för kommunens fortsatta utveck-
ling, av mycket stor vikt att bryta dessa negativa trender. 

Kommunen måste:

• Öka attraktionskraften för unga, så att fler väljer att utbilda sig i  
 kommunen, och efter eventuell vidareutbildning i annan kommun,  
 har en önskan om att kunna bo och försörja sig i strömsunds  
 kommun.

• Öka attraktionskraften för kvinnor, framför allt unga kvinnor.

• Öka inflyttningen, från såväl nordiska som ickenordiska medborgare.

• uppbära en skattekraft, via sin befolkning, tillräcklig för att upprätt 
 hålla en god vård, skola och omsorg.

läs mer i översiktsplanen

strömsunds kommuns befolkningsuttveck-
ling finns närmare beskrivet under avsnittet 
Befolkning på sid 16.

regionala och MellankoMMunala frågor
särskilda frågor där samordning över gränser kan behövas. 

strömsunds kommun gränsar i väster till norge. synen på markanvändning kan många 
gånger skilja sig mellan de olika länderna. det är av värde att länderna samråder vid 
etableringar och markanvändningsplaner som kan anses påverka över riksgränsen.

ett stort värde kan vara att utveckla ett gemensamt ledsystem för vandring, skid- och 
skoteråkning i gränsfjällen till norge.
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Besöksnäringen är en av de prioriterade utvecklingsfrågorna i kommunen. Här kan 
konstateras att det är av stor vikt att såväl ökade möjligheter för boende som för fler 
aktiviteter främjar besöksnäringens utveckling. en samordning mellan närliggande kom-
muner kan vara en god grund för detta. Även möjligheter att marknadsföra kultur- och 
naturvärden gemensamt i närliggande kommuner bör vara möjligt. 

Glesbygdskommunerna i norrlands inland exploateras för närvarande en hel del, avse-
ende mineralbrytning, vindbruk och torvbrytning. många gånger påverkas närliggande 
kommuner av exploateringarna och bevarandeintressena, direkt eller indirekt, på såväl 
positiva som på negativa sätt. en samsyn och samråd kring de olika exploateringarna, 
över kommungränserna, är viktig. Det är mycket viktigt att kontakter tas mellan kom-
munerna i dessa frågor. 

rennäringen är viktig i strömsunds kommun. samtliga av kommunens samebyar har 
bete och flyttleder i andra kommuner. i frågor som kan beröra rennäringen är det därför 
viktigt att ett helhetsperspektiv tas i dessa frågor, där man även beaktar rennäringens 
hela årscykel.  

i planen pekas ett antal lis områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) ut i 
strömsunds kommun. det är bra om strömsunds kommuns lis områden är samordnade 
med grannkommunernas lis områden som ligger i närheten av kommungränsen.

vattensystemens avrinningsområden berör ofta såväl närliggande kommuner som kom-
muner längre bort. Olika typer av vattenverksamheter, som kan anses beröra kommuner 
i avrinningsområdet bör planeras i samverkan. vattendirektivet och dess åtgärdsprogram 
följer inte administrativa gränser utan avrinningsområden. åtgärder för att förbättra 
vattnens status inom ett avrinningsområde behöver därmed ofta utföras i samråd med 
angränsande kommuner och län och kan även beröra förhållanden i norge. Även ar-
betet med krisberedskap vid till exempel översvämningar, är en viktig mellankommunal 
fråga.

för att leder (skoter-, rid-, vandrings- och skidleder) ska fungera och få en god genom-
slagskraft är det viktigt att leder fortsätter in i andra kommuner och samordnas med 
dessa kommuners ledsystem. den så kallade ”transitleden” från Hotagen, in i frostvi-
kensområdet är en viktig länk, som kan öka besöksnäringen och tillföra nya arbetstillfäl-
len.

transportplanering, för såväl transporter, som för gods, är viktigt att planera för med 
närliggande kommuner. e45 och inlandsbanan är viktiga kommunikationsstråk för 
inlandskommunerna, men även samordning av flygtrafik och transportvägar från 
strömsunds kommun mot kusten är prioriterade områden. trots långa avstånd är ofta 
arbetspendling mellan närliggande kommuner omfattande. detta, tillsammans med 
transporter för gods, gör det viktigt att kommunerna gemensamt arbetar för såväl för-
bättringar av vägnätens standard som för en utökning av kollektivtrafiken. 

mellan kommunerna finns även flera viktiga gemensamma marknader. nämnas kan 
till exempel den gemensamma marknad vad gäller trä- och verkstadsföretag som finns 
i strömsund/Hammerdalsområdet och föllingebygden. det är viktigt att beakta och 
utveckla dessa marknader, då de är en god sysselsättningsgrund.

Ställningstagande
• att delta aktivt i olika regionala samverkansgrupper, för att tillföra kommunens    
 ståndpunkter och för att tillvarata de fördelar samverkan ger.

• att analysera behovet av fortsatt och eventuellt utökad samverkan och ta initiativ till detta  
 där det behövs.

Strömsunds skoterledskarta är ett exempel 
på samarbete mellan kommunerna, då både 
delar av skoterleder i Krokoms och Dorotea 
finns med.

!!!
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strömsunds kommun

StrÖMSundS koMMun
strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och är landets till ytan sjätte största kom-
mun, med en yta på 11 780 kvadratkilometer, varav 1 315 kvadratkilometer vatten. 

kommunen bildades 1974 genom sammanläggning av kommunerna ström, frostviken, 
Hammerdal och fjällsjö. 

den till arealen stora kommunen har flera olika naturtyper. längst i nordväst, med gräns 
mot norge, finns storslagen fjällnatur. fjällen är relativt låga med få toppar över 1 200 
meter. fjällnaturen övergår i förfjällsterräng med delvis sjöfyllda nordväst–sydostliga 
dalar. Genom ströms vattudals sexton mil långsträckta sjösystem rinner faxälven vidare 
mot sydost. vidsträckta slättområden i form av skog- och myrmarker finns mellan fjäll-
kedjan och urbergets skogklädda bergskullterräng längst i öster. framför allt i kommu-
nens södra del finns näringsrik, odlingsbar jord. 

de geografiska förhållandena har resulterat i att ängs- och myrmarkerna är mycket 
artrika på många ställen. Här finns en av världens tätaste brunbjörnspopulationer, men 
även djur som älg, lodjur, järv och kungsörn finns i rika bestånd. 

den förhållandevis orörda naturen gör att kommunen har ett stort antal naturreservat 
och natura2000 områden. Även riksintressen för såväl rennäring som friluftsliv och 
naturvård upptar stora delar av arealen.

med en befolkning på totalt 11 984 invånare, 5810 kvinnor och 6174 män (31 decem-
ber 2013) bor det endast drygt en invånare per kvadratkilometer. av dessa är ca 60 
procent av befolkningen boende i tätorter, varvid det finns stora obebodda områden i 
kommunen. 

Centralorten, strömsund, med drygt 3 700 invånare, är belägen vid ströms vattudal. 
andra större tätorter är Hammerdal (cirka 1 300 invånare), Hoting (cirka 800 invånare), 
Backe (cirka 600 invånare), och Gäddede (cirka 400 invånare). 10 procent av befolk-
ningen är boende i små byar (50–200 invånare) och 30 procent i ännu glesare befolkade 
områden.

Befolkning 31 december 2013

strömsunds kommun 11 984

strömsund 3 700
Hammerdal  1 300
Hoting 800
Backe 600
Gäddede 400

Befolkningen fördelas enligt följande:
– tätorter   60 %
– små byar (50–200 invånare) 10 % 
– ännu glesare områden  30 %

Strömsund i Sverige

strömsunds kommun 
är landets sjätte 
största kommun med 
en yta på 11.780 kva-
dratkilometer, varav 
1.315 kvakratkilome-
ter vatten. 

kommunen bildades 
1974.

I Strömsunds kommun är världens brunbjörns–
tätast skogsmark, enligt Länsstyrelsens 
undersökning.
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Befolkningsutveckling
i strömsunds kommun bor 11 984 invånare (31 december 2013). under de sista tio åren 
har befolkningen minskat med ett medelvärde på 120 invånare per år (2002 till 2010 
minskade befolkningen med cirka 150 personer per år). 

detta beror till största delen på att kommunen under flera år har haft en negativ 
flyttningstrend. antalet invånare har också minskat på grund av att födelsenettot varit 
negativt, vilket i sin tur beror på att befolkningen i familjebildande ålder har minskat. 

från och med år 2010 kan man se att det sker en utplaning av befolkningsminskningen 
(diagram 1). detta beror såväl på att födelsetalet börjar stiga (diagram 2), som på att det 
negativa flyttnettot har blivit positivt (diagram 3).

Diagram 1.  
År 2010 sker en utplaning av 
befolkningsminskningen. 

Diagram 2.  
Födelsetalen ökar från och 
med år 2010.

Diagram 3.  
Det negativa flyttnettot har 
blivit positiv från 2010.
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av kommunens invånare var 5 888 kvinnor (48,5 %) och 6 250 män (51,5 %) den 31 
december 2012. detta kan jämföras med fördelningen 50,1 procent kvinnor och 49,9 
procent män i hela Sverige. 

ur diagram 4, som visar antal kvinnor respektive män i kommunen 2008 till 2012 kan 
man utläsa att minskningen av kvinnor procentuellt sett är högre än minskningen av 
män (4 % respektive 2,5 %). 

Diagram 4.  
Antal kvinnor respektive män i 
kommunen 2008–2012.

ur diagram 5 kan man utläsa att det procentuella förhållandet mellan kvinnor och 
män skiljer sig väsentligt mellan kommunens olika församlingar. Bodum och Gåxsjö har 
mycket låga värden kvinnor/män, medan fjällsjö, ström-alanäs och tåsjö har 49 procent 
kvinnor bland sina invånare. 

Diagram 5.  
Det procentuella förhållandet 
mellan kvinnor och män  
skiljer sig väsentligt mellan 
kommunens olika försam-
lingar.

den tidigare beskrivna befolkningsminskningen i kommunen skiljer sig även den åt mel-
lan kommunens olika församlingar. 

Diagram 6.  
Befolkningsminskningen skiljer 
sig även mellan församling-
arna.

diagram 5 och 6

I statistiken har befolkningstalen för Alanäs 
och ström summerats för de åren då för-
samlingarna inte var hopslagna (före 2012).
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diagram 6 visar hur Hammerdal och ström-alanäs församlingar har en förhållandevis 
liten befolkningsminskning, medan kommunens övriga församlingar har minskat med 
kring 10 procent vardera sedan 2006.
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andelen barn och ungdomar under 19 år utgör 20 procent av kommunens invånare. 
unga vuxna i åldern 20 till 24 år utgör 6 procent. 

18 procent av invånarna är i familjebildande ålder, 25 till 44 år. andelen äldre som upp-
nått pensionsåldern utgör 27 procent (diagram 7). Även här framgår tydligt hur andelen 
kvinnor i familjebildande ålder är låg jämfört med män i samma åldersgrupp.

Diagram 7.  
Antal kvinnor respektive män i 
kommunen 2012.

vid en jämförelse med fördelningen i sverige (diagram 8) kan man se att åldersgruppen 
25 till 44 år (familjebildande ålder) ligger långt under medelvärdet för sverige. 

det kan också utläsas hur såväl befolkningen som uppnått pensionsålder och ålders-
gruppen 45 till 64 år är överrepresenterade i kommunen.

Diagram 8.  
Procentuell åldersfördelning av 
kommunens invånare jämfört 
med riket.

Ställningstagande
• för att fler ska vilja bo och leva i strömsunds kommun behövs attraktiva boende-  
 miljöer, tillgång till arbete och bra kommunikationer samt bra service och en god   
 livsmiljö.

• det är av stor vikt att återföra ”balansen” mellan andelen kvinnor och män, samt   
 att antalet invånare, speciellt kvinnor, i familjebildande ålder ökar.
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Befolkningens utbildningsnivå
Befolkningens utbildningsnivå 31 december 2011 i åldrarna 25 till 64 år. sveriges siffror 
inom parantes (sCB).

 utbildningsnivå kvinnor % Män % totalt %

 förgymnasial utbildning 13 (12) 16 (16) 15 (14)

 Gymnasial utbildning 57 (43) 68 (48) 63 (45)

 eftergymnasial utbildning 29 (43) 15 (34) 22 (39)

statistiken visar att kommunen har en förhållandevis låg andel av arbetskraften som har 
en eftergymnasial utbildning. särskilt gäller detta männen, där endast 15 procent av 
arbetskraften har en sådan utbildning.

omstruktureringen i vårt näringsliv kräver allt mer av arbetskraften, inom alla områden. 
det är därför angeläget att fortsätta arbetet med att stimulera kvinnor och män i vår 
kommun att genomgå en högre utbildning. den förhållandevis låga utbildningsnivån, 
särskilt bland männen, är en stor svaghet i arbetet att möta de utmaningar som står 
framför oss.

strömsunds kommun har sedan lång tid tillbaka satsat på att både kvinnor och män i 
kommunen skall ha tillgång till kvalitetsmässigt god utbildning på olika nivåer. kom-
munens enda gymnasieskola, Hjalmar strömerskolan, håller en hög kvalitet och ett brett 
utbildningsutbud. förutom ungdomsutbildning finns här tillgång till vuxenutbildning 
med bland annat yrkeshögskoleutbildning av vindkraftstekniker. via akademi norr ges 
kvinnor och män i kommunen möjlighet att läsa decentraliserade högskoleutbildningar i 
kommunen.

Grundskolorna är fördelade över sex rektorsområden, Backe/Hoting (Backe, Hoting, 
kyrktåsjö), frostviken (Gäddede, Jormvattnet), Hammerdal (Hammerdal), Bredgård 
(strömsund), Hedenvind (strömsund) och vattudal (strömsund). kommunen har en 
fristående grundskola, Bodums montessoriinspirerade skola i rossön.

Ställningstagande
förutom de anspråk som föreskrivs i skollagen: 

• samverkan mellan gymnasieutbildning och universitet/högskola ska finnas.

• skolan skall samverka med föräldrar, närings-, kultur- och föreningsliv.

• flexibla lärmiljöer skall utvecklas.

• vuxenutbildning skall i samverkan med andra erbjuda flexibla lärmiljöer.

!!!
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näringSliv 

strömsunds kommun kännetecknas av ett mångfacetterat näringsliv med stor bransch-
bredd, ett starkt lokalt engagemang och många företag. den sociala ekonomin är stark 
i kommunen och avser företag och föreningar inom den ideella sektorn som också 
väsentligt bidrar till kommunens positiva utveckling. 

Bland kommunens 1 100 företag återfinns branscher med tyngdpunkt inom industri, 
turism och handel. det finns en stor spännvidd med allt från ekologiskt prisbelönta tu-
ristföretag till nordens största tillverkare av snöröjningsutrustning för lastfordon. många 
av företagen är marknadsledande inom sina branscher. de gröna näringarna och lokala 
livsmedelsproducenter är viktiga i kommunen och liksom besöksnäringen har de växt de 
senaste åren.

medan de större företagen, som sysselsätter många anställda, ofta är centrerade till 
någon av kommunens tätorter, så återfinns många av de mindre företagen väl spridda 
över kommunens hela yta. statistik visar att cirka 60 procent av företagen finns utanför 
någon av kommunens tätorter.

Även i angränsande kommuner finns ett stort antal företag, vilka är viktiga för ström-
sunds kommun, såväl för samarbete mellan företag, som för arbetskraftsförsörjning. till-
skapandet av dessa ”lokala marknader” har stor betydelse för kommunernas utveckling.

kommunen arbetar aktivt med att ständigt förbättra företagsklimatet och förutsätt-
ningarna för att driva företag i strömsunds kommun. för närvarande pågår bland annat 
stora etableringar av vindkraft i kommunen och samarbeten kring bioenergi. 

inom skolan arbetas det med entreprenörskap från tidiga årskurser och gymnasieskolan 
har ett väl inarbetat uf (ung företagsamhet) koncept samt tre program certifierade i tC 
(teknik college).

avgörande faktorer för näringslivets utveckling är tillgång till bra verksamhetslokaler, 
goda kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur. 

Ställningstagande
• tillgång till lämpliga områden för industrimark, för att tillgodose framtida behov för   
 lokaler. 

• tillgång till lämpliga områden för utveckling av handel och service.

• Goda transportmöjligheter, såväl för gods som för personer.

• Goda telekommunikationer, över hela kommunens yta, bredband, fast telefoni och  
 mobiltelefoni.

• den fysiska planering ska stödja näringslivets utveckling och bidra till att skapa en kreativ miljö  
 där samarbete och nätverk mellan företag kan utvecklas.

• Beredskap ska finnas för att stötta och skapa utrymme för nya verksamheter, möjliggöra   
 utveckling för befintliga entreprenörer och skapa förutsättningar för att få nya entreprenörer  
 att växa fram, eller flytta hit.

 

De större företagen, som sysselsätter många 
anställda, är ofta centrerade till någon av kom-
munens tätorter. 

På Mountain Moose i Stora Blåsjön kan man 
pussa en älg. Det lockar många turister.

Tillgång till lämpliga områden för utveckling av 
handel och service är viktigt.

de största branscherna

• industri

• turism

• Handel

!!!
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rikSintreSSen

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen 
kan pekas ut som områden av riksintresse. områden av riksintresse är ett av miljöbalkens 
styrmedel för hushållning med mark- och vattenområden. syftet med utpekandet av ett 
riksintresse är att hävda det nationella intresset i den fysiska planeringen och i andra be-
slut om markanvändning. området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
dess värden.

områdena kan vara viktiga av olika skäl. det kan exempelvis vara så att områdena inne-
håller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för 
hela landet. men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas 
till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning 
(t.ex. vindkraft). områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen 
eller fisket.

i miljöbalken 3 kap 6§ står det ”områden som är av riksintresse för naturvård, kultur-
miljövård eller friluftsliv skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön.” om ett allmänt intresse pekats ut som riksintresse får ingen exploatering 
ske som påtagligt kan skada värdet av riksintresset. riksintressen kan utgöras av antin-
gen ett bevarandeintresse eller ett nyttjandeintresse och ska skyddas för att så långt som 
möjligt bevaras opåverkade eller som en strategisk resurs. de grundläggande bestäm-
melserna för hushållning med mark- och vattenområden anges i första avdelningen 
3 kap miljöbalken. Här anges vilka nyttjande och bevarandeintressen som är eller kan 
utpekas vara av riksintresse.

”områden som är av riksintresse för na-
turvård, kulturmiljövård eller friluftsliv skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön.”

Miljöbalken 3 kap 6§

Bevarandeintressen

• stora oexploaterade områden – ska så långt som möjligt  
 skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka 
 områdets karaktär. kan vara stora sammanhängande  
 områden på landsbygden.

• ekologiskt särskilt känsliga områden – ska så långt som  
 möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada  
 naturmiljön. paragrafen gäller främst områden med  
 instabila produktionsförhållanden och områden som  
 inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade  
 med mera.

• områden av betydelse för naturvård, kulturmiljövård eller  
 friluftsliv – kan gälla områden viktiga för fågelliv, växtliv,  
 badmöjligheter, strövmöjligheter med mera.

Nyttjandeintressen

• Jordbruksmark och skogsmark – Jordbruksmark får  
 endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att  
 tillgodose väsentliga samhällsintressen. Betydelsefull  
 skogsmark ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som  
 påtagligt kan skada ett rationellt skogsbruk.

• fiske, vattenbruk och rennäring - betydelsefulla områden  
 ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som  
 påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande.

• Ämnen och material – betydelsefulla områden ska  
 skyddas mot åtgärder som kan försvåra ett nyttjande av  
 resursen.

• produktion och försörjning - områden som är betydelse 
 fulla för energidistribution, kommunikationer, vattenför 
 sörjning och avfallshantering ska skyddas mot åtgärder  
 som påtagligt kan försvåra ett nyttjande.

• totalförsvaret.



Översiktsplan fÖr strÖmsunds kommun • sida 22

STRÖMSUNDS KOMMUN

miljöbalkens hushållningsbestämmelser anger att när två eller flera riksintressen står mot 
varandra ska företräde ges åt det som på bästa sätt främjar en långsiktig hushållning 
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. i de fall där ett riksintresse enligt 3 
kapitlet och riksintresse enligt 4 kapitlet står i konflikt med varandra ska normalt före-
träde ges åt riksintresset enligt 4 kapitlet.

i Strömsunds kommun finns följande riksintressen utpekade  
enligt 3 kapitlet Miljöbalken:

rennäringen (3 kap 5 § miljöbalken)
mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen skall så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. områden som är 
av riksintresse för rennäringen skall skyddas mot åtgärder. viktiga områden som kan ha 
status som riksintressen är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra 
passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhagar. riksin-
tresse rennäring finns redovisat på sid 78.

naturvård (3 kap 6 § miljöbalken)
områden som pekats ut som riksintresse för naturvården enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 
§, motsvarar de mest värdefulla naturområdena i ett nationellt perspektiv. de ska också 
representera huvuddragen i den svenska naturen. riksintresse naturvård finns redovisat 
på sid 88.

kulturmiljövård (3 kap 6 § miljöbalken)
riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela 
landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid. riksintresse kulturmiljövård finns 
redovisat på sid 92.

värdefulla ämnen eller material (3 kap 7 § miljöbalken)
mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. områden 
som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall skyddas 
mot åtgärder som avses i första stycket. riksintresse mineralutvinning finns redovisat på 
sid 102.

kommunikationer (3 kap 8 § miljöbalken)
trafikverket ska efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter 
lämna uppgifter om områden som trafikverket bedömer vara av riksintresse för kommu-
nikationer. riksintressen för anläggningar för kommunikationer ska enligt 3 kap 8 § mil-
jöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningarna. trafikverket pekar ut anläggningar av riksintresse för väg, järnväg, 
luftfart och sjöfart. riksintresse kommunikationer finns redovisat på sid 24.

elproduktion, vindbruk (3 kap 8 § miljöbalken)
riksintressen för vindbruk är ett planeringsunderlag som möjliggör att de områden som 
har bäst förutsättningar för vindbruk och bästa vindresurserna kan användas till framtida 
vindkraftsetableringar och en effektiv markanvändning. dessa anspråk på mark- och vat-
tenområden har hög status vid en framtida prövning och kan vägas mot andra intressen 
med ett nationellt perspektiv. riksintresse vindbruk finns redovisat på sid 100.

totalförsvaret (3 kap 9 § miljöbalken)
riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i översiktspla-
nen, i andra fall inte. dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflot-
tiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. 
de senare har oftast koppling till spanings- kommunikations- och underrättelsesystem. 
Huvuddelen av sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.

i strömsunds kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. inom kommu-
nen kan riksintresset fram för allt påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt som 
master och vindkraftverk. därför bör försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana 

riksintresse för naturvården – fem 
huvudkriterier:

• områden med framstående exempel på  
 landskapstyper eller naturtyper eller  
 kombinationer av naturtyper, som  
 särskilt väl visar landskapets utveckling  
 samt processer och naturlig utveckling  
 i olika ekologiska system såväl på land  
 som i vatten.

•  väsentligen opåverkade naturområden.

• områden med sällsynta naturtyper,  
 hotade eller sårbara biotoper och arter.

• områden med mycket rik flora eller  
 fauna.

• områden av mycket säregen och  
 märklig beskaffenhet.
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plan- och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 
meter utanför och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. det innebär att 
alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till försvarsmakten. informa-
tionen används också som förberedelse för införande av höga objekt i landets flyghin-
derdatabas.

friluftsliv (3 kap 6 § miljöbalken)
för att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha stora friluftslivs-
värden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, 
variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. praktiskt taget hela den 
svenska fjällkedjan är idag riksintresse för friluftslivet. naturvårdens och friluftslivets om-
råden av riksintresse sammanfaller ofta. för friluftslivets intressen är det av särskild vikt 
att beakta orörda naturområden och att skydda värdefulla kulturmiljöer. det är också 
viktigt att beakta strandskyddets syften.

i den översyn av riksintressen för friluftsliv som genomförs har strömsunds kommun fört 
fram att området söder om Backe bör pekas ut som riksintresse för friluftsliv. området 
är välbesökt för fiske, vandring och naturstudier. i området finns dessutom en så kallad 
bifurkation, som flyter mellan faxälven och fjällsjöälven. ett antal hällmålningar utgör en 
viktig attraktion för besökare. ett väl utbyggt vandringsledssystem finns dessutom inom 
området. karta riksintresse friluftsliv finns redovisat på sid 91.

områden utpekade enligt 4 kap Miljöbalken:
i lagtexten (miljöbalken, kapitel 4) namnges ett antal områden som har så stora na-
tur- och kulturvärden att de i sin helhet är av riksintresse. det gäller främst större kust-, 
skärgårds- och fjällområden samt älvar. dessa områden får inte utsättas för exploatering 
som påtagligt skadar dessa värden. de namngivna älvarna och älvsträckorna får inte 
byggas ut eller regleras för vattenkraftändamål. samtidigt hindrar bestämmelserna inte 
att tätorterna och det lokala näringslivet utvecklas i de här områdena, om andra lämp-
liga alternativ saknas.

rörligt friluftsliv (4 kap 2 § miljöbalken)
inom fjällvärden i kommunen ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts- 
livets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföre-
tag eller andra ingrepp i miljön.

obrutet fjäll (4 kap 5 § miljöbalken)
delar av fjällvärlden har tagits i anspråk för vägar, mineralutvinning, vattenkraftsutbygg-
nad och turistanläggningar. tidigare sammanhängande områden har därigenom delats 
upp vilket skadat djurlivet, renskötseln och fjällvandringsturismen. för att skydda kvarva-
rande sammanhängande områden är delar av fjällen avgränsade och utpekade som så 
kallade ”obrutna fjällområden”. 

inom dessa områden får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det 
behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller 
det rörliga friluftslivet. andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske 
utan att områdenas karaktär påverkas.

strömsunds kommun fram för allt av obrutet fjäll i frostvikenområdet, men även i min-
dre omfattning i Hotagsfjällen.

vattendrag (4 kap 6 § miljöbalken)
i strömsunds kommun finns ett antal vattendrag med tillhörande vattenområden ut-
pekade som riksintressen. i dessa vattendrag, som är namngivna i miljöbalken, får inte 
vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverföring för kraftändamål utföras.

De berörda vattendragen i Strömsunds kommun är:  
ammerån, lejarälven, storån uppströms klumpvattnet, långselån – rörströmsälven.

riksintresse för friluftslivet – fem 
huvudkriterier

• särskilt goda förutsättningar för positiva  
 upplevelser och för natur- eller  
 kulturstudier.

• särskilt stora förutsättningar för  
 vandring eller långfärder på skidor och  
 därmed sammanhängande positiva  
 upplevelser i obebyggda områden.

• särskilt goda förutsättningar för  
 strövande, cykelturer eller skidåkning  
 och därmed sammanhängande positiva  
 upplevelser i bebyggda områden.

• särskilt goda förutsättningar för bad,  
 båtsport, kanoting eller skridskofärder  
 och därmed sammanhängande positiva  
 upplevelser.

• särskilt goda möjligheter till fritidsfiske,  
 jakt, bär- eller svampplockning och  
 därmed sammanhängande positiva  
 naturupplevelser.
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Infrastruktur

koMMunikationer

flyg, järnvägar och vägar
Genom strömsunds kommun går såväl europaväg 45 som inlandsbanan.  kommunen 
är dock perifert belägen i förhållande till både riket som helhet och de internationella 
marknaderna. 

trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järn-
vägstrafik och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 
järnvägar. nedan presenteras några av de viktigare transportsystemen i kommunen.

regionförbundet är ansvarig för att ta fram en länstransportplan, vilken är en tolvårig 
plan för investeringar i det statliga regionala vägnätet. den i december 2013 beslutade 
länstransportplanen gäller för åren 2014 till 2025.

luftfart
För persontransporter är flyget ett effektivt transportslag för att motverka kommunens 
perifera läge. i strömsunds kommun finns ingen flygplats för reguljärtrafik. från cen-
tralorten strömsund är det en och en halv timmes resa till åre Östersunds airport och 
ungefär samma restid är det till vilhelmina flygplats (sagadal) norr om strömsund. 

åre Östersunds airport är utpekad som riksintresse. riksintresset för flygplatsen utgörs 
av mark som direkt används eller kommer att användas för luftfartens behov. en liten del 
av strömsunds kommun ligger inom msa-ytan (minimum sector altitude), 55 kilometer 
från flygplatsen. uppförande av höga byggnader, eller andra hinder som till exempel 
vindkraftverk, inom dessa ytor kan påverka flygprocedurer till och från flygplatsen. för 
att säkerställa att funktionen luftfartsanläggning inte skadas har, utöver riksintresseom-
rådet, även influensområdet för flygbuller, flyghinder och elektromagnetsisk störning 
definierats. 

järnvägstrafik
inlandsbanan är en mycket viktig förutsättning för industri och turism. ett väl fungeran-
de godstransportsystem är en nödvändighet för ett aktivt och expanderande näringsliv. 
men inlandsbanan är också en betydande länk i ett vidare, internationellt perspektiv. så 
gott som allt gods som transporteras på banan har destinationer i andra delar av landet 
eller utomlands.

Här fraktas framför allt timmer och massaved, flis och torv, flera dagar i veckan. Gods-
tågen går mellan orter i söder och norr och vidare från inlandet ut till kusten via de 
tvärbanorna som ansluter till inlandsbanan.

Inlandsbanan är en mycket viktig förutsättning 
för industri och turism.

MSA-områden.
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inlandsbanan aB ägs av de femton kommuner som finns utmed banan. Bolaget ska på 
uppdrag av ägarna utveckla, driva och förvalta inlandsbanan på sträckan mora – Gälliva-
re samt anslutande järnvägar. infrastrukturutvecklingen ska ske efter kommunernas och 
näringslivets behov. det ska skapas förutsättningar för en miljövänlig, samhällsekono-
misk och företagsekonomisk lönsam trafik. Bolaget ska också aktivt verka för att skapa 
möjligheter för kollektiv persontågtrafik på sådana sträckor där möjligheter kan ges som 
alternativ till annan kollektivtrafiklösning.

förutom inlandsbanan finns även banan Hoting-forsmo i kommunen.  Hoting-forsmo 
är en ej elektrifierad bana med manuell trafikledning samt godstrafik. låg standard på 
spåret med skarvspår. viktig för industrin. 

vägtrafik
e45, inlandsvägen, är sveriges längsta väg. den sträcker sig från Göteborg i söder till 
Övre soppero i norr. söder om sverige fortsätter e45 till italien. vägen är av trafikverket 
utpekad som riksintresse. väg e45 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen 
fastställt. vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. delen 
mellan Göteborg och Gällivare ingår även i det av eu utpekade trans-european trans-
port network, ten-t. vägarna som ingår i ten-t är av särskild internationell betydelse. 

e45 är ett viktigt turisttrafikstråk och förbindelse från väst- och sydsverige och danmark 
till norrlands inland. den utgör även ett viktigt transportstråk från norra sverige/nord-
norge och för transporter inom norrlands inland för såväl gods- som persontransporter. 
vägen har många viktiga kopplingspunkter till inlandsbanan och är rekommenderad 
färdväg för farligt gods.

i strömsunds kommun går inlandsvägen bland annat igenom tätorterna Hammerdal, 
strömsund och Hoting. Här blandas genomfartstarfiken med gång- och cykeltrafik, samt 
med lokal centrumtrafik. det är mycket viktigt att vägkorsningar och övergångsställen 
utformas så att olycksriskerna minimeras. 

väg 346 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik och är av trafikver-
ket utpekad som riksintresse. vägen är en viktig förbindelse mellan kusten (sundsvall/
Härnösand) och norra Jämtland/västerbottensfjällen. den är dessutom ett stråk för 
godstransporter nationellt och regionalt i öst-västlig riktning i norra Jämtland. vägen har 
koppling till järnvägen forsmo-Hotingbanan och är rekommenderad färdväg för farligt 
gods.

väg 342, vildmarksvägen, via bland annat strömsund och Gäddede, är en viktig 
transportled i öst-västlig riktning, framför allt för transporter mellan norge och sverige. 
denna väg är även av stort intresse för de kvinnor och män, flickor och pojkar som 
besöker kommunen. norrut från Gäddede fortsätter vildmarksvägen över kalfjäll, vid 
stekenjokk, och vidare in i västerbotten till klimpfjäll i vilhelmina kommun. denna väg 
är en av sveriges högst belägna vägar (876 meter över havet). vägen är stängd under 
vinterhalvåret, men öppnas under juni månad och är en mycket stor turistattraktion.

e45 och väg 346 är utpekade som riksintresse för vägtrafik. 

Allmänna vägar
det allmänna vägnätet är relativt väl utbyggt. totalt finns nästan 150 mil allmänna vägar 
i kommunen. Nyanläggningar av vägar sker mycket sparsamt. På många vägsträckor är 
underhållet eftersatt. Behovet av att förbättra vägarnas standard är stort. i kommunen 
finns en stor andel grusvägar och vägar med otillräcklig bärighet (ibland under vissa 
delar av året). Behovet av förbättringar och underhåll av vägnätet är uppenbart.

Kommunala vägar
kommunen ansvarar för 120 kilometer vägar. dessa är till största delen lokaliserade 
inom tätortsområden. 2011 gjordes en besiktning av vägarna, för att konstatera deras 
status. en mycket stor del av de besiktigade vägarna konstaterades vara i behov av 
åtgärder relativt omgående. för att klara en upprustning av samtliga kommunala vägar 
behöver kommunen under många år framöver avsätta betydande belopp för detta. 
kommunens ambition är att upprustningen kommer att fortgå i takt med de ekono-
miska förutsättningarna.

inlandsbanan aB

inlandsbanan aB ägs av de femton kom-
muner som finns utmed banan:

Gällivare

Jokkmokk

arjeplog

arvidsjaur

Sorsele

Storuman

Vilhelmina

Dorotea

strömsund

Östersund

Berg

Härjedalen

ljusdal

Orsa

Mora

Ö  V  E  R     S  T  E  K  E  N  J  O  K  K

VILDMARKSVÄGEN

Väg 342, även kallad Vildmarksvägen, är en av 
kommunens största turistattraktioner.
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Enskilda vägar 
de enskilda vägarna inom kommunen omfattar en total längd av cirka 650 mil. vägarna 
utgör en viktig länk i det lokala kommunikationsnätet genom att de sammanbinder 
många allmänna vägar. de enskilda vägarna är också betydelsefulla ur miljösynpunkt 
eftersom de förkortar resvägarna samt utgör en viktig förutsättning för att behålla en 
levande landsbygd och ett fungerande näringsliv. en del av de enskilda vägarna har 
statsbidrag till underhåll och snöröjning. 

Markbehov för transportsektorn
i strömsunds kommun har trafikverket identifierat följande strategiska markbehov för 
transportsektorn (gång- och cykelvägar) i åtgärdsplaner enligt länstransportplanen:

• strömsund–ulriksfors längs väg 345 eller väg 797  5 km

• e45 Hoting 2,5 km

• e45 Hammerdal  3 km

när gång- och cykelvägarna kommer att byggas kommer att avgöras löpande under 
planperioden (2010–2021). det är viktigt att kommunen har mark i beredskap för anläg-
gande av framtida gång- och cykelvägar.

Strategiska markbehov därutöver
• e45. Genomfart Hoting kan bli strategiskt markbehov.

• väg 804 (vägen från Öhn). anslutning av infart mot strömsund och  
 bro kan bli strategiskt markbehov.

Säkerhetszoner järnvägar och vägar
Generellt bör inte ny bebyggelse tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägens 
spårmitt.

enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter 2008:1 får byggnader eller någon byggnadsdel av 
säkerhetsskäl normalt inte förekomma inom fem meter från del av järnvägsanläggning-
en som kan föra högspänning.

säkerhetszonernas bredd är beroende av tillåten hastighet. för en väg med tillåten 
hastighet på:

• 50 km/tim är säkerhetszonen minst 3 meter

• 70 km/tim är säkerhetszonen minst 7 meter

• 90 km/tim är säkerhetszonen minst  9 meter 

• 110 km/tim är säkerhetszonen minst 11 meter 

för byggnad/anläggning eller åtgärd inom säkerhetszonen krävs tillstånd från trafikver-
ket. tillstånd krävs för till exempel skyltar, reklam, staket, grävning, upplag och andra 
liknande anordningar.

Generellt gäller 12 meter byggnadsfritt avstånd till väg, enligt 47 § vl (väglagen). 

enligt särskilt beslut av länsstyrelsen gäller 30 meter byggnadsfritt avstånd från e45 
(länsstyrelsen är beslutande efter samråd med trafikverket).Riksintressen kommunikationer (orange linje).
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kommunikation
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Ställningstagande
• modern infrastruktur och bra kommunikationer av alla slag överbryggar de långa avstånden.  
 strömsunds kommun skall vara lätt att nå för de kvinnor och män, flickor och pojkar som  
 besöker kommunen, ha bra transportmöjligheter för företagens behov och goda möjligheter  
 till arbets- och studiependling.

• kommunens relativt stora avstånd till olika marknader kräver utveckling av alla trafikslag.  
 därför krävs ett aktivt deltagande i den nationella och internationella transportplaneringen.

• inlandsbanan ska vara en integrerad del i ett sammanhållet nationellt järnvägssystem.

• kommunen anser att inlandsbanan ska utgöra riksintresse för kommunikationer.

• kommunens gator och vägar som är i behov av åtgärder ska åtgärdas om ekonomiska  
 förutsättningar finns.

• riksintressena tillgodoses genom samråd med trafikverket vid planläggning och lovprövning.

• exploatering nära vägar, järnväg och flygplatser får inte påverka möjligheten till drift,  
 underhåll och framtida utvecklingsbehov.

En stor del av godstransporterna utförs idag  
av lastbil.

!!!

person- och godstransporter

kollektivtrafik
Ett långsiktigt hållbart och trafiksäkert kollektivtrafiksystem bör eftersträvas. Detta är av 
stor betydelse för kvinnors och mäns, flickors och pojkars trygghet och val av bostadsort. 

sedan årsskiftet 2011/2012 finns en ny lagstiftning för kollektivtrafiken (sfs 2010:1065) 
i landet. enligt lagen skall det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (rkm) i varje 
län. rkm skall upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. i programmet skall mål 
för den regionala trafiken fastställas. ett regionalt trafikförsörjningsprogram är upprättat 
av regionförbundet i Jämtlands län.  

i strömsunds kommun är den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor och kom-
munala skolskjutsar) samordnad via länstrafiken. 

i strömsunds kommun, liksom i stort sett i hela landet, utnyttjar kvinnor i högre grad än 
män kollektivtrafik för arbetspendling. av de som arbetspendlar med buss till ström-
sunds tätort är minst 75 till 80 procent kvinnor.

kollektivtrafiken genomgår just nu en omfattande översyn då järnvägen åter är aktuellt 
för persontrafik. vid planering måste hänsyn tas för att tillgodose behovet av parkering-
ar, gång- och cykelvägar o s v för att göra kollektivtrafiken attraktiv och tillgänglig. 

godstransporter
i och genom kommunen sker en omfattande transport av råvaror och varor från skogs-
bruk och annat näringsliv. för att godstransporterna ska fungera på ett bra sätt är det av 
stor vikt att kommunens vägstandard är hög. en stor del av den trafik som idag utförs av 
lastbil bör kunna föras över till transport via järnväg. detta är ett transportalternativ med 
lägre miljöpåverkan. i kommunen behövs en utbyggnad av fler omlastningsstationer till 
järnväg för att detta ska få genomslagskraft.

trafiksäkerhet
trafikriskerna ökar med den växande trafiken på det nationella vägsystemet. samtidigt 
är det mycket viktigt för tillgängligheten att det glest befolkade inlandet kan nå andra 
kommuncentra och länets huvudort, Östersund, inom rimliga pendlingstider. regionför-
storing får inte förhindras av för dålig hastighetsstandard, bristande underhåll eller låg 
säkerhet i systemet. investeringar med målet att öka trafiksäkerheten behöver göras och 
dessa måste avvägas så att inte tillgängligheten försämras. samtidigt bör också trafiksä-
kerhetsaspekterna ges en hög prioritet vid prövningen av plan- och byggnadsärenden.

etableringar som skapar korsande trafik ska utformas så säkert som möjligt. i samband 
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med detaljplanering för ny bebyggelse bör investeringar för ökad trafiksäkerhet säker-
ställas i till exempel exploateringsavtal.

Gång- och cykelvägar till och från kollektivtrafikanläggningar måste prioriteras i kom-
munens tätorter.

Ställningstagande
• kollektivtrafiken skall vara tillgänglig och attraktiv för alla grupper i samhället.

• den omfattande transittrafiken längs e45 med lastbilar bör i huvudsak överföras till  
 inlandsbanan.

• Gång- och cykelvägar till och från kollektivtrafikanläggningar måste prioriteras i kommunens  
 tätorter.

Snöskoter
i strömsunds kommun finns det cirka 200 mil skoterleder. av dessa är cirka 70 mil på 
statens marker på renbetesfjäll. kvinnor och män boende i kommunen hade år 2012 
drygt 3 000 snöskotrar registrerade. till detta ska föras ett stort antal skotrar som 
besökare och fritidshusägare tar med sig till kommunen. många skotrar nyttjas för yrkes-
utövning men den dominerande användningen avser fritidsbruk. snöskoteråkning, ofta i 
kombination med till exempel fritidsfiske, är en viktig del i fritidsutbudet för de som bor 
i kommunen eller kommer hit som turister. den så kallade friåkningen, med snöskoter, 
på vissa fjällsluttningar är en starkt ökande verksamhet. Även snöskoteruthyrning är en 
verksamhet som blir allt mer populär. 

kraven på skoterledernas sträckning och kvalitet ökar, särskilt i anslutning till tätorterna 
och i de områden där turismen utvecklas. inom fjällområdena är snöskotertrafiken regle-
rad genom leder, förbudsområden etc. fler leder bör kunna utvecklas och nyttjas genom 
anpassning och samråd med andra intressen. dessutom bör platser för friåkning kunna 
anvisas i mindre störningskänsliga områden.

skoterledsfrågorna bör utredas och planeras med syftet att få en god funktion samtidigt 
som miljöintrången och störningar från skotertrafiken minimeras. planeringsarbetet 
bör ske över hela kommunen och genomföras i ett brett samråd med berörda parter, 
bland annat företrädare för turism, rennäring och skoterklubbar. planeringsarbetet bör 
innefatta transitleder, vilka gör det möjligt att färdas mellan platser såväl inom som 
utanför kommunen. planeringsarbetet bör även innefatta att avlastnings- och parke-
ringsplatser för snöskotertransporter anordnas och att tillgänglighet för att till exempel 
tanka skotern finns på de platser som nyttjas mer frekvent av skoteråkare. ledsystemet 
bör ”kategoriseras” efter ledens standard, varvid brukaren på ett enkelt sätt kan avgöra 
ledens tillgänglighet. ett bra utformat och rätt placerat ledsystem, terminaler på strate-
giska platser, åtkomlighet till service m m där det miljömässigt är möjligt, genomtänkta 
regleringar där snöskotertrafik inte får förekomma eller kanaliseras, bidrar till minskade 
konflikter samtidigt som också kvaliteten höjs på leder och andra anläggningar för 
snöskoteråkaren.

Ställningstagande
• ledsystemen för såväl vandring, skidåkning, ridning som skoter ska utvecklas.

• samordningslösningar med föreningar, turistnäringen med flera som gagnar och optimerar  
 kvaliteter för det rörliga friluftslivet ska genomföras.

• samordningslösningar med närliggande kommuner ska genomföras.

• transitleden från Hotagen mot frostviken bör påskyndas. 

• områden med såväl tillåten som förbjuden skotertrafik bör anvisas

• tysta områden bör beaktas i planeringen.

• en fördjupad plan för kommunens snöskotertrafik bör utarbetas. 

I kommunen finns cirka 200 mil skoterleder. 
Kraven på skoterledernas sträckning och kvali-
tet ökar, särkilt i anslutning till tätorterna och i 
de områden där turismen utvecklas.

!!!

!!!

Skotertrafik regleras i terrängkörningsla-
gen och omfattas inte av allemansrätten. 



Översiktsplan fÖr strÖmsunds kommun • sida 30

INFRASTRUKTUR

tekniSk fÖrSÖrjning

avlopp
knappt 70 procent av kommunens hushåll är anslutna till något av de tjugotal kommu-
nala avloppsanläggningarna. anläggningarna är av olika slag, med olika reningssteg. i 
de större orterna har oftast reningsverken mekanisk, biologisk och kemisk rening, med-
an de mindre anläggningarna, som endast har några tiotal hushåll anslutna, kan utgöras 
av en trekammarbrunn och filterbäddar/infiltrationsdammar. det renade avloppsvattnet 
släpps oftast ut i orternas närliggande vattendrag, varav flertalet utgörs av vatten med 
god genomströmning. i kommunen finns även sex enskilda avloppsföreningar, där ett 
antal hushåll gått samman om en gemensam avloppsanläggning. de flesta av industri-
erna i kommunen är anslutna till de kommunala reningsanläggningarna.

flertalet av de kommunala anläggningarna är dimensionerade för betydligt fler personer 
än de nu anslutna.

enskilda fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet har egna 
eller gemensamma anläggningar. de är i de flesta fall utförda som slamavskiljare med 
markbädd eller infiltrationsanläggning. en väl utförd anläggning är i de flesta fall ett bra 
alternativ ur miljösynpunkt.

fortfarande finns hushåll som saknar fungerande avloppsanläggningar, vilket innebär 
att avloppsvattnet mer eller mindre orenat släpps ut i närliggande sjöar och vattendrag. 
dessa bristfälliga anläggningar kan lokalt orsaka miljöproblem i form av dålig lukt, över-
gödning och eventuell smittspridning.

vattendirektivet ställer krav på att god kemisk och ekologisk statut ska uppnås i sjöar, 
vattendrag och grundvatten. kommunen ska i sin tillsyn av verksamheter särskilt priori-
tera områden där ytvatten eller grundvatten riskerar att inte uppnå god status. nuva-
rande statusklassning är huvudsakligen grundad på modelleringar vilket innebär att den 
är relativt osäker. det är därför möjligt att det inom kommunen finns vattenförekomster 
där undermåliga avloppsanläggningar utgör ett hot mot vattnets status. 

tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar sker under barmarksperioden. slam 
från enskilda anläggningar och kommunens reningsverk avvattnas och komposteras till-
sammans med träflis i slambehandlingsanläggningar, på fem olika platser i kommunen. 
den färdiga komposten används som anläggningsjord för täckning vid återställande av 
gamla deponier.

inom en nära framtid finns behov av stora investeringar i ombyggnad av kommunens 
avloppsledningsnät. näten är till stora delar gamla och problem med såväl in- som 
utläckage finns. dessutom är många avloppsledningsnät gemensamma med dagvatten-
ledningsnäten, varvid det i vissa situationer passerar för mycket vatten genom renings-
verken, varvid reningen blir bristfällig och onödigt kostsam. det är därför viktigt att 
avloppsvatten och dagvatten separeras. Även en anpassning av avloppsledningsnäten till 
förväntade klimatförändringar bör beaktas.

Ställningstagande
• fastighetsbildning för bebyggelse kräver att avloppsfrågan kan lösas.

• kommunala avloppsanläggningar byggs, där fullmäktige beslutat om kommunalt  
 verksamhetsområde, för att skapa goda hygieniska förhållanden. 

• kommunens avloppsledningsnät bör anpassas till förväntade klimatförändringar.

• enskilda avloppsanläggningar som är av undermålig typ ska successivt ersättas eller förbättras.

• fastställda verksamhetsområden för avlopp ska finnas i alla områden där kommunen har  
 avloppsförsörjning. inom verksamhetsområdet bör i princip samtliga fastigheter anslutas.  
 anslutning är ett krav vid nybyggnation.

• kommunen tar fram en ny va plan.

• arbete med att nyttiggöra komposten från slambehandlingsanläggningarna ska utredas.

!!!
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verksamhetsområden va
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avfall
kommunens avfallsplan och renhållningsordning är från 2013. den beskriver de mål 
som satts upp för hantering av avfall i strömsunds kommun. planen är utarbetad från 
de nationella miljökvalitetsmålen och dess övergripande målsättning är att avfallets 
mängd och farlighet ska minska, samt att det uppkomna avfallet ska tas tillvara i så hög 
grad som möjligt, genom återanvändning och återvinning. planen syftar dessutom till 
att nedskräpning och olaglig sopförbränning ska upphöra. det uppkomna slammet från 
kommunala och enskilda avloppsanläggningar ska användas så att närings- och energi-
innehåll används som en resurs.

avfallstrappan – så miljöanpassat som möjligt

avfallstrappan – så miljöanpassat som 
möjligt

–  Det miljömässigt bästa alternativet är att  
 avfallets mängd ska minska, det vill säga inte  
 uppstå över huvud taget.

– När avfallet väl uppstått bör det  
 återanvändas.

– Därefter är det bäst för miljön om avfallet  
 återvinns eller energiutvinns. 

– Som sista alternativ deponerar man, det vill  
 säga lägger avfall på tippen.

Ställningstagande
• kommunen ska ännu tydligare utgå från avfallstrappan i sin verksamhetsplanering, det  
 vill säga förebygga uppkomst av avfall, främja återanvändning, materialåtervinning och  
 energiutvinning så att deponiresterna minimeras.

• kommunen ska arbeta för att påverka materialbolagen att etablera fler återvinningsstationer  
 i kommunen. stationerna skall vara lättillgängliga, städade och praktiskt utformade.

• kompostering av biologiskt avfall från hushållen ska uppmuntras. om möjligt bör biologiskt  
 avfall sorteras ut och användas till biogasframställning.

• kompost av slam och flis skall hålla sådan kvalitet att den kan lämnas ut som  
 anläggningsjord.

• information ska öka kundernas medvetenhet om det farliga avfallet och om hur det ska  
 hanteras.

Återvinningsstationer.

energi
användning och produktion av energi i detta avsnitt avser i huvudsak energi för upp-
värmning av bostäder och tappvatten, energi som fordonsbränsle och energi för elpro-
duktion. elproduktion från vindkraft och vattenkraft i kommunen behandlas under egna 
rubriker i översiktsplanen, samt i de fördjupade översiktsplanerna för vindkraft.

inom strömsunds kommun produceras för närvarande mycket mer energi i form av el 
och biobränsle än vad som förbrukas inom kommunen. 

i framtiden kommer sannolikt alternativa uppvärmningssystem som till exempel bränsle-
celler, solenergi, vind och fusionskraft, både i små- och storskalig produktion, att kunna 
vara alternativ till dagens uppvärmningssystem. att fritt kunna välja uppvärmningsalter-
nativ ger möjligheter för tekniken att utvecklas.

!!!

läs mer

elproduktion från vindkraft och vattenkraft 
i kommunen behandlas under egna rubri-
ker på sidorna 98 och 100 i översiktsplanen 
samt i de fördjupade översiktsplanerna för 
vindkraft.
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fjärrvärme
fjärrvärmeverken i strömsunds kommun drivs av det kommunägda fjärrvärmebolaget 
Jämtlandsvärme aB. fjärrvärmeverken eldar i huvudsak biprodukter från skogsnäringen, 
vilket är både miljövänligt och ekonomiskt. 

eftersom materialet kommer från de lokala skogsbruket, blir transporterna korta och 
därmed såväl kostnaderna som utsläppen små. för reserv och spetslast använder verken 
sig av olje- och elpannor, där oljepannorna eldas med bioolja.

fjärrvärmeverken är placerade i strömsund (32 GWh), Hammerdal (7,1 GWh), Hoting 
(4,9 GWh), Backe (2,1 GWh), rossön (1,4 GWh), kyrktåsjö (1,1 GWh) och Gäddede (0,5 
GWh). siffror inom parentes anger såld energivolym under år 2011 för respektive nät. 
näten är dimensionerade för anslutning av fler abonnenter. 

under 2013 pågår arbetet med utbyggnad av ledningar så att fler kan ansluta sig till 
fjärrvärmenäten (ibland används också begreppet närvärme om småskaliga fjärrvärme-
nät med ett mindre antal fastigheter anslutna).

Solenergi
solenergi kan generellt utvinnas på två olika sätt, antingen med en solfångare eller med 
solceller sammansatta till solpaneler. det som skiljer dessa tekniker åt är att solfångaren 
genererar värme medan solcellen genererar elektricitet. solfångaren består av slingor 
med vätska eller vakuumrör som värms upp när den träffas av solstrålarna. värmen 
lagras i en ackumulatortank. därifrån skickas vattnet ut till husets element eller används 
till att värma tappvattnet.

solcellerna skiljer sig mot solfångarna då solcellerna alstrar en elektrisk spänning och 
ström när de träffas av solljuset. flera solceller kan kopplas ihop och bildar då en 
solpanel. elektricitet som bildas kan användas till exempel till att ladda batterier, varvid 
elektriciteten kan användas när den behövs. solceller är ett användbart alternativ då 
elektricitet behövs i icke nätanslutna områden, till exempel vissa fritidshus. 

geoenergi
Geoenergi är till största delen solenergi som lagras i markytan, men också lite värme 
från jordens inre. energin hämtas ur berget eller marken med hjälp av borrhål eller 
nedgrävda slingor och värmen tas om hand av värmepumpar och värmeväxlare, för att 
kunna värma bostäder och tappvatten. 

Bergvärme kallas det när ett borrhål försörjer den enskilda villan. Borrhålslager är flera 
hål som kopplas ihop till en bergsvolym och används till att värma och kyla större fastig-
heter. under sommaren lagras värmen som sedan används på vintern medan kylan från 
vintern lagras för att ge kyla under sommaren. för att lagra värme och kyla i berg borras 
djupa hål vars djup bestäms utifrån energibehovet och de geologiska förutsättningarna.

förnyelsebart bränsle
skogsbränsle, energiskog, spannmål och halm är exempel på biomassa som har stor 
potential i framtidens energisystem. fortsatt ökade oljepriser gör bioråvaran attraktiv. ett 
annat exempel på alternativt bränsle är etanolen i e85. fördelen med etanol är att den 
kan utvinnas från flera olika bioråvaror, till exempel vete och sockerrör och energiskog. 

Biogas
Biogas är ett förädlat biobränsle och är i princip samma produkt som naturgas, men till 
skillnad från naturgas, som har ett fossilt ursprung, ingår biogasen i det naturliga krets-
loppet. Biogas kan framställas ur organiskt material. Gasen kan användas till uppvärm-
ning och/eller elproduktion. Biogas är även användbar som råvara till fordonsbränsle. 

i strömsunds kommun finns det en stor potential för att odla olika typer av grödor på 
åkermark som inte används för produktion. de odlade produkterna kan sedan användas 
för framställning av biogas. Även restprodukter från olika verksamheter kan utgöra en 
råvara för biogasproduktion.

kommunens fjärrvärmeverk 

strömsund  32 GWh 

Hammerdal  7,1 GWh

Hoting 4,9 GWh

Backe  2,1 GWh

rossön  1,4 GWh

kyrktåsjö  1,1 GWh

Gäddede  0,5 GWh

JÄMTLANDS
VÄRME AB
Jìemhten baahkedimmie

fjärrvärmeverken i strömsunds kommun 
drivs av det kommunägda fjärrvärmebola-
get Jämtlandsvärme aB.
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Ställningstagande
• energiförsörjningen ska präglas av miljövänliga och förnyelsebara energikällor samtidigt   
 som energiförbrukningen ska minska.

• för att minska miljöpåverkan bör fjärrvärmeverken på sikt byta ut oljepannorna, som används för   
 reserv och spetslast, mot biobränslepannor.

• fjärr- och närvärmeverk, eldade med förnyelsebara bränslen, är bra alternativ för uppvärmning och  
 tappvattenvärmning. 

• kommunen bör sträva efter utbyggnad av tankställen för förnyelsebara bränslesorter, exempelvis   
 biogas och el, så att möjligheten för invånarna att skaffa miljöklassade fordon ökar.

• Både befintlig jordbruksmark och områden för nyodling som är lämpliga som omställningsytor för  
 odling av grödor till biogasproduktion ska kartläggas.

• kommunen bör vara föregångare vad gäller användning av  
 förnyelsebar energi för uppvärmning och drivmedel.

• svenska kraftnäts magnetfältspolicy ska beaktas vid ny bebyggelse där männinskor varaktigt vistas.

Dricksvatten utgör grunden för folkhälsa, 
livsmedelsproduktion och ekonomisk tillväxt. 
Kommunens arbete med skyddande och  
planering för dricksvatten är därför mycket 
viktigt.

dricksvatten
dricksvatten utgör grunden för folkhälsa, livsmedelsproduktion och ekonomisk tillväxt. 
kommunens arbete med skyddande och planering för dricksvatten är därför mycket 
viktigt.

den kvantitativa tillgången på vatten är mycket god inom strömsunds kommun. däre-
mot finns områden, företrädesvis i glesbygd där dricksvattenkvaliteten inte är tillfreds-
ställande. att dricksvattnet på många ställen inte är bra beror bland annat på att vattnet 
innehåller stora mängder mineral – främst järn och mangan. i borrade brunnar kan 
även svavelväte, uran och radon förekomma. i ytvattentäkterna kan det finnas risk för 
biologiska föroreningar. 

de flesta (75 %) av de kvinnor och män samt flickor och pojkar som bor i kommunen 
får sitt vatten från de sjutton kommunala vattentäkterna. Backe, Hammerdal, Hoting 
rossön och strömsund får sitt vatten från kommunala grundvattenanläggningar. Gäd-
dede försörjs med kommunalt dricksvatten från kvarnbergsvattnet (ytvattentäkt). Yt-
terligare tolv kommunala grundvattenanläggningar finns i mindre samhällen. i vissa byar 
har dricksvattenförsörjningen säkrats genom bildande av vattenföreningar. i kommunen 
finns det tolv större vattenföreningar, sju med ytvatten- och fem med grundvattentäkter. 
i glest befolkade områden sker vattenförsörjningen främst genom privata vattenanlägg-
ningar, för ett eller några få hushåll. i de flesta fall används då grävda eller borrade brun-
nar, men även andra lösningar förekommer, till exempel kallkällor och ytvatten från sjöar 
och bäckar.

enligt vattenmyndighetens åtgärdsplan behöver kommunerna inrätta vattenskyddsom-
råden för kommunala dricksvattentäkter. vattenskyddsområden har som syfte att skydda 

!!!

kraftnät
i kommunen finns ett antal stamledningar, såväl 400 kv som 220 kv. ledningarnas 
sträckning finns redovisat på karta. strömsunds kommun avser att följa de försiktighets-
principer som strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med arbetsmiljöverket, Boverket, 
elsäkerhetsverket och socilastyrelsen rekommenderar. denna ”magnetfältspolicy” inne-
bär att ny bebyggelse, där människor vistas varaktigtom, placeras minst 130 meter från 
400 kv ledningarna och minst 80 meter från 220 kv ledningarna. i svenska kraftnäts 
perspektivplan 2025 framgår det inga framtida planer för ytterligare stamnätsledningar i 
kommunen.

då det visat sig att det invid kraftledningar sker en elektrostatisk uppladdning av föremål 
och personer som uppehåller sig i luftledningens närhet, rekommenderar kommunen 
i enlighet med svenska kraftnäts rekommendationer, att alla metalliska byggnadsdelar 
som är exponerade för kraftledningens elektromagnetiska fält ska skyddsjordas inom ett 
område av 20 meter från kraftledningens närmaste spänningssatta del.
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infrastruktur kraftnät
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Ställningstagande
• kvinnor, män, flickor och pojkar som bor i kommunen ska ha tillgång till tjänligt  
 dricksvatten.

• fastställda verksamhetsområden för vatten ska finnas i alla områden där kommunen har   
 dricksvattenförsörjning. inom verksamhetsområdet bör i princip samtliga fastigheter anslutas. 

• plan för nödvatten och/eller reservvatten ska upprättas för alla tätorter i kommunen.

• fastställda vattenskyddsområden ska finnas för alla kommunala vattentäkter som försörjer fler  
 än 20 personer.

• kommunen tar fram en ny va plan.

• kommunen ska utreda på vilket sätt vattenföreningarnas möjligheter att skydda sina  
 vattentäkter kan förbättras.

 

telekommunikationer
Tillgång till telekommunikationer, fast och mobil telefoni samt tillgång till internet är en 
av förutsättningarna för ett fungerande och attraktivt samhälle. tillgång till bra telekom-
munikation är av mycket stor vikt för:

• trygghet: larm, vård och omsorg, kontakt med myndigheter.

• näringsliv: betalningstjänster, marknadsföring, utvinning av  
 naturresurser, besöksnäring, jordbruk, skogsnäring och rennäring.  
 i kommunen sker detta ofta utanför tätorterna. 

• leva och bo: studier, attraktivt boende såväl permanent som  
 fritidsboende.

idag finns det begränsningar i både täckning och kapacitet i telefoni/bredband för den 
kommunikation som samhällets olika system kräver. Regeringens målsättning är att 90 
procent av alla hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om minst 100 mbit/sek 
senast år 2020. 

strömsunds kommun har också kompletterat detta med att resterande cirka 10 procent 
ska ha minst 10 mbit/s år 2020. i strömsunds kommun finns:

Fast telefoni
Lagen om telekommunikationer ger alla en rättighet till fast telefoni i permanentbosta-
den. telia har påbörjat nedmonteringen av det äldre kopparnätet vilket ersätts av ”fast 
Gsm”.

Mobiltelefoni
det är operatörernas ansvar att bygga ut mobiltelefonnätet. då detta sker på markna-
dens villkor finns det områden i vår kommun som saknar täckning. det mobila nätet 
används även för mobilt bredband. 

!!!

Tillgång till telekommunikationer, fast och 
mobil telefoni samt tillgång till internet är en 
av förutsättningarna för ett fungerande och 
attraktivt samhälle.

vattnet mot föroreningar och annan negativ påverkan, både för dagens vattenförsörj-
ning och för framtiden. vattenskyddsområdena avgränsas geografiskt och skyddsfö-
reskrifter för varje område anges. kommunerna behöver också se till att vattentäkter 
som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget 
är mer än 10 m3 per dag, har god kemisk och kvalitativ status och ett långsiktigt skydd. 
för fyra av kommunens vattentäkter finns skyddsområden som bedöms vara relevanta. 
för övriga kommunala vattentäkter som försörjer fler än 20 personer finns en plan för 
fastställande av vattenskyddsområden i tre etapper. avsikten är att samtliga kommunala 
vattenverk som försörjer fler än 20 personer ska ha fastställda vattenskyddsområden 
senast 2015. för kommunala vattenverk som försörjer färre än 20 personer, bedöms de 
restriktioner och de kostnader ett vattenskyddsområde skulle innebära, inte vara rimliga 
i förhållande till nyttan ur hälsoskyddssynpunkt.

när det gäller större vattenföreningar avser kommunen att utreda om kommunen kan 
underlätta för föreningarna att skydda sina vattentäkter.
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vattentäkter och grundvattenförekomster
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utvecklingen går mot alltmer avancerade telefoner med surfmöjlighet. detta skapar 
stora kapacitetsbehov i det mobila telefonnätet. speciellt under turistsäsonger märks 
en tydlig kapacitetsbrist, eftersom fler användare använder mobilnätet under dessa 
perioder.

Bredband
Bredband är ett begrepp för anslutning till internet genom att använda olika kommuni-
kationssystem: 

• adsl (asymmetric digital subscriber line), möjliggör bredband upp  
 till cirka 8 mbit/sek in och cirka 1 mbit/s ut via den fasta telefon- 
 anslutningen, kopparnätet, på ett avstånd upp till cirka 5 kilometer  
 från stationen. adsl-möjligheter finns kring ett 30-tal stationer i  
 kommunen.

• fiberanslutning, möjliggör bredband upp till 100 mbit/sek. det finns  
 fiber till (förbi men ej inkopplad) huvuddelen av kommunens  
 tätorter. i tätorterna behöver ”stadsnät” med fiber byggas ut för att  
 skapa möjligheter till anslutning av hushåll och företag.

• mobila system, möjliggör internetanslutning över ytan där täckning  
 finns. kapaciteten varierar från någon mbit/sek upp till 10-tals mbit/ 
 sek i det nya 4G nätet.

kartläggning av befintlig bredbandsutbyggnad i strömsunds kommun är genomförd. 
länsstyrelsen har i samarbete med regionförbundet tagit fram en bredbandsstrategi för 
länet. Även kommunen har tagit fram en bredbandsstrategi. 

strategierna ska bland annat ge vägledning vid beslut som stöd till bredbandsutbygg-
nad. utbyggnaden i vissa orter kan finansieras om det finns många anslutna som betalar 
sin avgift. kostnaderna för utbyggnad av fibernät till småorter och på landsbygden är 
så stora att det inte är möjlig utan olika slags stöd. stöden kan vara från eu, staten eller 
genom att använda bygdeavgiftsmedel och återbäring från vindkraft. 

Ställningstagande
• möjlighet till mobil telefoni i hela kommunen bör eftersträvas.

• möjlighet för fast eller mobil åtkomst till internet i hela kommunen bör eftersträvas.  
 i avvaktan på ytterligare utbyggnad av och anslutning till fiber är mobil anslutning till internet  
 av mycket stor betydelse.

• i samband med expansion/nybygge och liknande, ska områden och fastigheter förberedas  
 för infrastruktur som motsvarar gällande standard genom anläggande av tomma rör för nya  
 fiberanslutningar.

• där det är möjligt, upplåta mark för kanalisation av fiber.

!!!
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Bebyggelseområden

med en gles befolkning (drygt en invånare per kvadratkilometer) och cirka 60 procent av 
befolkningen boende i tätorter, finns det stora obebodda områden i kommunen. 

den största tätorten är strömsund, kommunens centralort, belägen vid ströms vattudal 
och har drygt 3 700 invånare. andra tätorter är Hammerdal (cirka 1 300 invånare), Ho-
ting (cirka 800 invånare), Backe (cirka 600 invånare), Gäddede (cirka 400 invånare) och 
rossön (cirka 400 invånare). 

samtliga tätorter har ett omfattande service och fritidsutbud. tätorterna har kommunalt 
vatten och avlopp. 

Cirka 10 procent av kommunens kvinnor och män är bosatta i små byar (50 till 200 
invånare) och cirka 30 procent är bosatta i ännu glesare befolkade områden.

utveckling av bebyggelseområden bör ske i anslutning till befintlig bebyggelse, såväl i 
kommunens tätorter som på landsbygden

SaMManhållen BeByggelSe
med sammanhållen bebyggelse menas två eller flera bebyggda fastigheter som direkt 
gränsar till varandra, eller endast åtskiljs av en mindre väg. 

inom dessa områden krävs ett medgivande av berörda grannar för mindre tillbyggnader 
av bostadshus, samt uppförande av nya komplementbyggnader, om dessa ska kunna 
uppföras utan krav på byggnadslov. miljö- och byggnämnden beslutade 15 juni 2011 
(§50) om att följande områden ska gälla som helt eller delvis sammanhållen bebyggelse. 

Alanäs 
ankarede
Backe
Fyrås, Solberg
Gåxsjö
Gäddede
Görvik
Hallviken
Hammerdal
Harrsjön

Havsnäs 
Hoting
Jormvattnet
kyrktåsjö
lidsjöberg
nedre lillviken
Norråker
Näsviken
Rossön
Sikås

siljeåsen  
stora Blåsjön, dalhem och 
Storviken
strömsund
Vängel
Västra Karbäcken 
Tullingsås  
Ulriksfors  
Öhn  
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Strömsund
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 BeByggelSe i tätort 

Strömsund
strömsund är kommunens centralort och ligger ca 100 km norr om Östersund. omkring 
1300-talet byggdes den gamla kyrkan i strömsund (numera ersatt av en ny). då fanns 
det endast sju gårdar i församlingen. i början av 1900-talet fick strömsund järnvägsför-
bindelse genom inlandsbanan. vid denna tid bodde cirka 1000 personer i strömsund, 
som redan då hade en ansenlig mängd industrier, främst inom trävarutillverkning. sedan 
sekelskiftet har strömsund vuxit befolkningsmässigt med ett par tusen invånare.

strömsund fick gymnasium 1961, numera Hjalmar strömerskolan. 

på 1970-talet beslutade riksdagen att ett så kallat industricentrum skulle förläggas till 
strömsund som en satsning för att främja industrietableringen på orten. 

strömsund hade förr en stadsbild liknande en småstad genom de affärs- och bostadshus 
från 1800-talets senare del som fanns utmed storgatan. vissa mindre nybyggnationer 
skedde vid storgatan under 1950-talet, bland annat uppfördes strömsunds kommunal-
hus 1958. 1960- och 70-talets så kallade ”saneringar” förändrade dock detta mycket 
radikalt, eftersom merparten av de äldre trähusen revs. 

strömsund fick i samband med detta ett nytt affärscentrum kring det då skapade 
vattudalstorget. de äldsta kvarvarande stora stenhusen, förutom ströms kyrka, är Grand 
Hotell (1909) och tingshuset, som invigdes 1911 och är ritat av den kände arkitekten 
frans Wallberg.

Befolkningen i tätorten uppgick år 2012 till drygt 3 700 personer. 

nästan hela centralorten omfattas av detaljplan. en fördjupad översiktsplan över 
strömsunds tätort antogs år 2002. strömsund omfattas inte av något riksintresse enligt 
miljöbalken. 

tomter att bebygga finns inom tätorten. framför allt i strömsunds nordvästra del finns 
ett stort antal tomter. utrymme för utökad bebyggelse finns också i anslutning till tätor-
ten, mellan strömsund och strand (se lis-landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

i anslutning till industriområdet mellan strömsund och ulriksfors finns utrymme för 
expansion av industrimark.

Rekommendationer:

• Bebyggelse regleras av detaljplaner.

• Gamla och inaktuella detaljplaner bör revideras.

• kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör ges skyddsbestämmelser  
 när nya detaljplaner upprättas.

• Ytterligare rekommendationer finns i den fördjupade  
 översiktsplanen över strömsunds tätort, 2002.  

Kommunhuset pryds nu av kommunloggan 
med samisk text..

Södra infarten till Strömsund.

Parkeringen vid Vattudalstorget.

Köpmannamarknad i Strömsund. Efter Storga-
tan finns några av de gamla husen kvar.
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hammerdal
 

Hammerdal är beläget vid Hammerdalssjön, omkring 30 km söder om strömsund. Ham-
merdal var ända fram till kommunsammanslagningen 1974 centralort i en egen kom-
mun, Hammerdals kommun. 

Bland viktigare industrier kan, förutom den dominerande träindustrin, ett större cement-
gjuteri nämnas. 

Hammerdal var länge kyrkligt centrum för norra Jämtland. det ursprungliga samhället 
finns framför allt kring Hammerdals kyrka. 

Befolkningen i tätorten uppgick år 2012 till nästan 1300 personer. 

Hela tätorten omfattas av detaljplan. en fördjupad översiktsplan över Hammerdals tätort 
antogs år 1995. norra delen av Hammerdal ligger inom riksintresseområde för friluftsliv. 
Hammerdalssjön omfattas av natura2000. 

tomter att bebygga finns inom tätorten. tomterna är väl spridda i tätorten. 

möjligheter för utökning av industriområde finns söder om Hammerdal, i anslutning till 
e45, vid redan befintliga industrier.

Rekommendationer:

• Bebyggelse regleras av detaljplaner.

• Gamla och inaktuella detaljplaner bör revideras.

• kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör ges skyddsbestämmelser  
 när nya detaljplaner upprättas.

• Ytterligare rekommendationer finns i den fördjupade  
 översiktsplanen över Hammerdal, 1995.  

Hammerdalssjön.

Torget.

Kyrkan.
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hoting

Hoting är en gammal industriort och stationssamhälle vid inlandsbanan och europaväg 
45, cirka 50 kilometer nordöst om strömsund. 

innan järnvägen kom till Hoting fanns här endast ett tiotal gårdar. under 1900-talets för-
sta hälft växte ett nytt samhälle fram med affärer, caféer, hotell och bostadshus.   

2012 bodde ca 800 personer i Hoting. 

Hela tätorten omfattas av detaljplan. i området finns många förekomster av fornläm-
ningar. 

tomter att bebygga finns inom tätorten i. framför allt i Hotings norra del finns ett stort 
antal tomter. 

i anslutning till industriområdet i Hotings södra del finns utrymme för expansion av indu-
strimark väster om industriområdet.

Rekommendationer: 

• Bebyggelse regleras av detaljplaner.

• Gamla och inaktuella detaljplaner bör revideras.

• kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör ges skyddsbestämmelser  
 när nya detaljplaner upprättas.

• Bebyggelse nära Hotingssjön kan påverkas av höga vattenflöden i  
 framtiden (se ställningstagande för bebyggelseområden samt  
 rekommendationer i avsnittet om klimatanpassningar, anpassning i  
 fysisk planering) .

Järnvägsstationen.

Hoting ligger efter E45.

Centrum i höstfärger.
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Backe
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BeBYGGelseområden

Backe
 

Backe ligger cirka 50 km öster om strömsund. orten ligger i landskapet ångermanland, 
men tillhör sedan 1974 Jämtlands län. Backe har utvecklats ur en kyrkby med medeltida 
anor och blev tidigt ett handelscentrum i området. i Backe finns ett före detta länslasa-
rett som byggdes på 1960-talet. nu finns här en läkarbemannad hälsocentral. 

Befolkningen i tätorten uppgick år 2012 till cirka 600 personer. 

nästan hela Backes tätort omfattas av detaljplan. området omfattas inte av något riksin-
tresse enligt miljöbalken.

tomter att bebygga finns inom tätorten. i huvudsak är tomterna lokaliserade till Backes 
sydöstra delar.

utökning av industrimark är lämpligt att göra utanför Backes sydöstra del.

Rekommendationer: 

• nästan hela tätorten omfattas av detaljplan vilken reglerar  
 bebyggelse.

• Gamla och inaktuella detaljplaner bör revideras.

• kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör ges skyddsbestämmelser  
 när nya detaljplaner upprättas.

Före detta länslasarettet i Backe.

Torget.
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rossön



Översiktsplan fÖr strÖmsunds kommun • sida 49

BeBYGGelseområden

rossön 
 

rossön ligger cirka 45 km öster om strömsund. år 1925 nådde inlandsbanan rossön 
och därmed flyttades handel och andra verksamheter till det förut obebyggda området 
kring järnvägsstationen. Östra delen av rossöns samhälle blev därmed bygdens nya 
handelscentrum. vid sidan om jord- och skogsbruket har tillverkningsindustrin haft stor 
betydelse för orten genom åren. Geografiskt är tätorten med sina centrumfunktioner 
utspridd över en stor yta.

Befolkningen i tätorten uppgick år 2012 till drygt 400 personer. 

vissa delar av rossöns tätort omfattas av detaljplan. en fördjupad översiktsplan över 
rossöns tätort antogs år 1995. rossöns tätort omfattas inte av något riksintresse enligt 
miljöbalken. 

tomter att bebygga finns spridda inom tätorten. 

Rekommendationer: 

• vissa delar av tätorten omfattas av detaljplan vilken reglerar  
 bebyggelse.

• den del av rossön samhälle som inte är detaljplanelagt bör  
 detaljplaneläggas om ytterligare bostadshus etableras.

• Gamla och inaktuella detaljplaner bör revideras.

• kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör ges skyddsbestämmelser  
 när nya detaljplaner upprättas

• Ytterligare rekommendationer finns i den fördjupade  
 översiktsplanen över rossön, 1995.  

• Bebyggelse nära Bodumsjön och Bölessjön kan påverkas av höga  
 vattenflöden i framtiden (se ställningstagande för bebyggelse- 
 områden samt rekommendationer i avsnittet om klimatanpass- 
 ningar, anpassning i fysisk planering) 
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BeBYGGelseområden

gäddede
 

Gäddede ligger i ett fjällandskap cirka 13 mil nordväst om strömsund och 5 kilometer 
öster om norska gränsen. 

under 1800-talet växte Gäddede fram som ett administrativt och kommersiellt centrum 
i frostvikenområdet. Bebyggelsen växte framför allt under 1900-talets första hälft. det 
byggdes bostadshus, elevhem, sjukstuga, pensionat, caféer och affärer. efter 1950 
tillkom även större flerfamiljshus och hyreslägenheter. 

Befolkningen i tätorten uppgick år 2012 till cirka 400 personer. 

Hela Gäddede tätort omfattas av detaljplan. Hela tätorten omfattas av riksintresse för 
rörligt friluftsliv. 

tomter att bebygga finns inom tätorten. i huvudsak är dessa tomter belägna i Gäddedes 
västra delar.

expansion av industrimark är lämpligt i Gäddedes nordöstra del, i anslutning till redan 
befintliga industrier.

Rekommendationer: 

• Bebyggelse regleras av detaljplaner.

• Gamla och inaktuella detaljplaner bör revideras.

• kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör ges skyddsbestämmelser  
 när nya detaljplaner upprättas .

Turistbyrån ligger centralt i Gäddede.

OKQ8.

Gränsbua.

I Gäddede finns den nyanlagda fjällparken.
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 Ställningstagande bebyggelse i tätort
• planberedskap skapas för att kunna tillgodose efterfrågan på tomter främst i kommunens  
 fem  tätorter.

• markanvändning och förutsättningar för bebyggelse regleras närmare i befintliga och i  
 framtida detaljplaner.

• tätorterna vårdas, så att skolmiljöer, service och bostadsområden får så hög kvalitet att det  
 blir en positiv utvecklingsfaktor.

• Goda miljöer skapas för äldre samt för personer med funktionsnedsättning.

• ny bostadsbebyggelse bör lokaliseras till attraktiva lägen med god tillgänglighet till skola och  
 service.

• Bostadsområden, centrumområden, parker och annan allmän utemiljö ska utformas så att  
 den upplevs som trygg och säker för kvinnor och män, flickor och pojkar.

• Befintlig infrastruktur som vägar, vatten och avlopp bör användas i möjligaste mån.

• många detaljplaner i kommunen är gamla och inaktuella och behöver förnyas. 

• för områden som saknar detaljplan och områdesbestämmelser beskrivs i översiktsplanen för  
 respektive tätort vilken särskild hänsyn som ska tas vid prövningen av tillkommande  
 bebyggelse. 

• ny detaljplan bör upprättas vid; ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars  
 användning får betydande inverkan på omgivningen, byggnad som skall förläggas inom ett  
 område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. 

• nybyggnationer ska undvikas nära vattendrag där klimatförändringarna kan antas påverka  
 vattenflöden. Hur långt ifrån dessa vattendrag det är lämpligt med nybyggnation ska avgöras  
 i varje enskilt fall. 

• vid etableringar av högre byggnader (över 45 meter) inom tätort ska samråd ske med  
 Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten.

• råd för vägar och gators utformning, vGu, från trafikverket följs.

• kommunen ska samråda med trafikverket vid planläggning och lovprövning kring järnvägar  
 och vägar (säkerhetsavstånden i vGu används). Är dessa av riksintresse ska trafikverket höras  
 som berörd granne vid lovprövningen.

!!!
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BeByggelSe i landSBygd

en stor del av kommunens bebyggelse utanför tätorterna är spridd på mindre byar eller 
grupper av gårdar. idag bor omkring 40 procent (cirka 4 900 personer) av befolkningen 
utanför tätorterna.

landsbygden erbjuder oftast stora möjligheter till att skapa ett attraktivt och naturnära 
boende. landsbygden med dess invånare och företag, är en tillgång för hela kommu-
nen. för en fortsatt attraktiv landsbygd och för att värna jordbruksnäringens nuvarande 
drift och utveckling genom exempelvis möjlighet till utökning av åkerarealen är det 
viktigt att nya bostäder placeras i anslutning till befintliga byar och tidigare bosättningar. 

strömsunds kommun har goda förutsättningar för att locka till sig fler fritidsboende, 
som på sikt kanske väljer att bosätta sig permanent i kommunen. planberedskap krävs 
för sådan bebyggelse. 

Behovet av gemensamma anordningar ökar med en bebyggelsekoncentration. ofta 
behövs gemensamma lösningar för vatten, avlopp och vägar. tillgången på dricksvatten 
samt möjligheter att omhänderta avloppsvatten och avfall är särskilt viktiga förutsätt-
ningar. om efterfrågan på ny bebyggelse i något område blir stor, så motiverar detta att 
detaljplan eller en fördjupad översiktsplan upprättas. om behovet att reglera framtida 
bebyggelse begränsar sig till ett fåtal frågor kan eventuellt områdesbestämmelser använ-
das.

inom tätorterna regleras byggnaders placering och utseende i detaljplaner och plan- och 
bygglagens generella regler. på landsbygden utanför detaljplanelagt område finns inte 
samma konkreta riktlinjer. flera åtgärder kan här tillåtas utan att bygglov krävs. 

nedan beskrivs ett antal av de allmänna intressen som särskilt ska/bör beaktas vid hand-
läggning av ärenden i respektive område.

Stora Blåsjön
stora Blåsjön är en av kommunens viktigaste turistorter, med bland annat skidbacke, 
affär och fritidshusbebyggelse. Centrala byn omfattas av detaljplan och har gemensamt 
vatten och avlopp.

Rekommendationer

• ny bebyggelse bör regleras i detaljplan, som kompletteringar av  
 befintlig bebyggelse. 

• en markreserv för eventuella permanentbostäder bör finnas.

Stora Blåsjön.



Översiktsplan fÖr strÖmsunds kommun • sida 54

BeBYGGelseområden

jorm
i byarna Jormlien och Jormvattnet finns en värdefull landskapsbild med så kallad lid-
bebyggelse. fritidshusbebyggelsen är utspridd och omfattande, särskilt i Jormvattnet. 
Gemensamt vatten och avlopp saknas.

Rekommendationer

• ny bebyggelse bör placeras med stor hänsyn till landskapsbilden. 

• nya hus bör byggas som kompletteringar till befintliga  
 bebyggelsegrupper. 

• i de tätast bebyggda delarna måste vatten och avloppsfrågor lösas  
 före ny bebyggelse tillåts. 

• markreserv för permanentbostäder bör beaktas.

norråker
norråker omfattas av detaljplan, med viss markreserv för permanentbostäder. kommu-
nalt vatten och avlopp finns. 

Rekommendationer

• Befintlig detaljplan bedöms vara tillräcklig . 

• om bebyggelseutvecklingen ökar kan detaljplanen behöva utvidgas  
 för bland annat ny bostadsmark. 

kyrktåsjö
samhället omfattas av detaljplan, vilken innehåller några obebyggda bostadstomter.

Rekommendationer

• detaljplanen är inaktuell och bör förnyas. detta är lämpligt om/då  
 nya bostäder ska byggas. ett antal kulturhistoriskt värdefulla  
 byggnader i kyrktåsjö ska beaktas i planeringen.

alanäs
alanäs kyrka, belägen på en udde i flåsjön, är omgiven av bebyggelse och odlingar. 
Bebyggelsemiljön kring kyrkan är av riksintresse för kulturmiljövård.

Rekommendationer

• Bebyggelsemiljön i området ska bevaras. 

• särskilda skyddsbestämmelser i form av områdesbestämmelser bör  
 upprättas. Bestämmelserna bör omfatta bevarandet av nuvarande  
 bebyggelse till den ursprungliga miljön.

Strand
strand är en kulturhistoriskt värdefull miljö, med flera byggnader/gårdsgrupper värda att 
bevara. Bebyggelsemönstret är enhetligt och de flesta gårdarna ligger utmed bygatan 
åtskilda av öppen mark. Gemensamt vatten och avlopp finns. 1982 gjordes en över-
siktlig planutredning över byn, i syfte att lokalisera ny bebyggelse till lämpliga platser, 
huvudsakligen i byns södra och norra delar.

Rekommendationer

• den översiktliga planutredningen från 1982 ska ligga till grund för  
 bebyggelseutvecklingen. 

• inom byn kan enstaka nya bostadshus medges, under förutsättning  
 att de placeras och utformas med stor hänsyn till miljön. särskilt  
 viktigt är att behålla bebyggelsemönstret och inte tillåta bebyggelse  
 som täpper till luckorna mellan gårdarna. ny bebyggelse bör ske  
 som komplettering till befintliga gårdsgrupper.

Jormvattnet.

Affären i Norråker.

Kyrktåsjö hembygdsgård.

Kyrkan i Alanäs.
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BeBYGGelseområden

Öhns by
förutom permanentboenden finns en omfattande fritidshusbebyggelse i området. Ge-
mensamt vatten finns inom delar av byn. Gemensamt avlopp saknas.

Rekommendationer

• eventuell ny bebyggelse prövas med hänsyn till möjligheter för  
 godtagbart vatten och avlopp.

tullingsås
de centrala delarna av tullingsås by omfattas av detaljplan. Byn har ett fungerande 
dricksvattennät. delar av byn är anslutna till gemensamt avlopp. de äldre delarna av byn 
är en kulturhistoriskt värdefull miljö, med flera bevarandevärda byggnader.

Rekommendationer

• Gällande detaljplan följs. 

• ett större bebyggelsetillskott i byn är inte lämpligt, med hänsyn till  
 kulturmiljön. 

• eventuell ny bebyggelse bör i möjligaste mån lokaliseras till byns  
 nordvästra del, där kulturvärden och jordbruksintressen är mindre  
 uttalade.

Öjarn
Öjarn är beläget i ammeråns vattensystem, vilket är intressant för såväl rörligt friluftsliv 
som för naturvård. området kännetecknas av ett speciellt moränlandskap. Öarna i sjön 
omfattas av ett skydd för landskapsbilden. området har en omfattande fritidsbebyg-
gelse.

Rekommendationer

• vid lokalisering av ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till naturvård,  
 friluftsliv och landskapsbilden. 

• mellan byvägen och sjön bör fritidsbebyggelse endast medges i form  
 av kompletteringar till befintliga bebyggelsegrupper.

rörström
rörström ingår i ett område med riksintresse för naturvård. på Holmen mitt i älven finns 
ett flertal fritidshus.

Bebyggelsen på Holmen bör inte förtätas på grund av behovet av friytor och vatten och 
avloppssituationen.

fyrås-Solberg, grenås, gåxsjö, gärdnäs, görvik, ringvattnet, rudsjö, 
Sikås och yxskaftkälen
Är alla välbevarade byar med vacker landskapsbild. i de flesta byarna är stora delar an-
givna som värdefulla kulturhistoriska miljöer.

Rekommendationer

• vid lokalisering av ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till naturvård,  
 friluftsliv och landskapsbilden.

Öhn.

Utsikt från Tullingsås.

Sikås.
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BeBYGGelseområden

Ställningstagande bebyggelse i landsbygd
• ny bebyggelse måste ta hänsyn till landskapsbild och värdefulla natur- och kulturmiljöer   
 samt jordbrukets behov och möjligheter till utveckling.

• vid ny bebyggelse ska vatten och avlopp lösas på ett långsiktigt och hälso- och miljömässigt  
 godtagbart sätt. 

• de allmänna intressen som angivits i de olika områdenas rekommendationer ska beaktas.

• vid etableringar av högre byggnader (över 45 meter) inom tätort ska samråd ske med  
 Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten.

• råd för vägar och gators utformning, vGu, från trafikverket följs.

• kommunen ska samråda med trafikverket vid planläggning och lovprövning kring järnvägar  
 och vägar (säkerhetsavstånden i vGu används). Är dessa av riksintresse ska trafikverket höras  
 som berörd granne vid lovprövningen.

!!!

liS – landSBygdSutveckling i Strandnära lägen 

för att främja utvecklingen på landsbygden finns det möjlighet att tillämpa ett differen-
tierat strandskydd. det gör det möjligt att ta tillvara strändernas attraktionskraft för att 
utveckla landsbygden.

sedan den 1 juli 2009 ska kommunen i översiktsplanen redovisa avgränsade områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge (så kallade lis-områden), där det får beaktas 
som ett särskilt skäl för dispens om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 
bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

miljöbalken anger i 7 kap 18 § vad som avses med ett område för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen. för att ett område ska kunna pekas ut som lis-område måste 
följande kriterier uppfyllas:

1. området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden.

2. området är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning  
 att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 

3. området har endast en liten betydelse för att tillgodose  
 strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.

utpekandet av områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge ska ske på ett sådant 
sätt att det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden upprätthålls. det 
ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsätt-
ningar för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. för att trygga allmänhetens 
tillgång till fria stränder och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten ska det alltid finnas område för fri passage. den fria passagens bredd är beroende 
av förhållandena på platsen, lokala förutsättningar så som byggnadstraditioner, varia-
tioner i vattenstånd med mera, men bör dock aldrig vara mindre än några tiotal meter 
i bredd från strandlinjen. detta gäller dock inte om en sådan användning av området 
närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anlägg-
ningarnas funktion. Översiktsplanens redovisning ska vara vägledande när man prövar 
dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskydd i detaljplan.
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länsstyrelsen har en viktig roll vid bedömningen genom att ge råd och stöd till kommu-
nerna men också genom att granska om kommunernas förslag stämmer överens med 
kriterierna för lis-områden.

enligt vattendirektivets åtgärdsprogram behöver kommunerna utveckla sin planläggning 
och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.  vid 
utpekandet av områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge måste hänsyn därför 
tas till risken för att vattnens status försämras. 

strömsunds kommun har ett stort antal sjöar och vattendrag. inom kommunen finns 
det 12 332 kilometer strand längs sjöar och större vattendrag bredare än sex meter, det 
vill säga stränder längs små vattendrag, bäckar och diken är inte medräknade i siffran. 
av dessa stränder är 94 procent opåverkade av bebyggelse. i ett regionalt perspektiv 
innehar strömsunds kommun cirka 20 procent av Jämtlands läns stränder och cirka 2,5 
procent av sveriges stränder. detta med en befolkning motsvarande drygt 0,1 procent 
av Sveriges befolkning.

i strömsunds kommun ser vi ett stort värde i att kunna använda även de strandnära 
områdena som en viktig resurs för att utveckla och behålla attraktionsraften för lands-
bygden. samtidigt är det av stor vikt att även de intressen som rör natur- och friluftsliv i 
kommunen upprätthålls.

definitioner  

landsbygd 
det finns ingen definition i strandskyddslagstiftningen för begreppen landsbygd och 
landsbygdsutveckling. istället lämnas bedömningen i dessa frågor till kommunerna, för 
att strandskyddet sett över hela riket ska bli mer differentierat utifrån lokala och regio-
nala förhållanden. 

det finns flera olika definitioner för landsbygd. enligt Glesbygdsverket räknas orter med 
mer fler än 3 000 invånare som tätorter. detta skulle innebära att endast strömsund 
skulle falla under begreppet tätort. sCB:s definition av tätort är en ort som har fler än 
200 invånare och mindre än 200 meter mellan husen. då faller desto fler orter i kom-
munen under begreppet tätort. 

i planarbetet har kommunen bedömt att de orter som utgör tätorter är Backe, Gäddede, 
Hammerdal, Hoting, rossön och strömsund. Övriga delar av kommunen anses utgöra 
landsbygd.

landsbygdsutveckling
med åtgärder som främjar landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses sådana åtgär-
der som långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter, öka serviceunderlaget 
samt stärka befintliga kommunikationer och infrastruktuer. sådana situationer kan till 
exempel uppstå i samband med etablering av en turistanläggning, en verksamhet, eller 
vid tillkomst av bostäder för permanent- eller fritidsboende. 

liS – kriterier
varje lis-område som pekas ut ska uppfylla krav enligt miljöbalken samt plan- och bygg-
lagen. utveckling i dessa lis-områden får inte ha negativ inverkan på strandskyddets 
syften. en dispensansökan inom ett utpekat lis-område bör analyseras utifrån kommu-
nens lis-kriterier. dessa kriterier ska även kunna användas efter att planen har vunnit 
laga kraft och en ansökan inkommer för ett område som inte är utpekat. 

för att kunna åberopa lis som särskilt skäl vid dispensgivande eller upphävande av 
strandskyddet måste den föreslagna åtgärden eller exploateringen uppfylla minst ett av 
följande kriterier:

• verksamhet som vinner uppenbara fördelar av att ligga vid vattnet  
 och bidrar till en långsiktig utveckling av bygden vad gäller ekonomi,  
 serviceunderlag eller arbetstillfällen.

• enskilda permanent- och fritidsboenden i nära (mindre än 200 m)  
 anslutning till redan befintlig bostadsbebyggelse, som därigenom  
 bidrar till ett förbättrat serviceunderlag.

• mindre anläggningar för småskalig turism, till exempel uthyrnings- 
 stugor, bryggor, vindskydd, som utgör ett komplement till en  
 befintlig verksamhet . 

Småskalig turism

med småskalig turism menas här verk-
samheter som utgör stöd för fastboende, 
markägare och andra näringsidkare som 
vill bredda sin inkomstbas och därmed 
förbättra förutsättningarna för fortsatt 
boende eller nyinflyttning i bygden. 

när ett strandskyddsärende prövas ska 
det säkerställas att sökanden bedriver 
jord- och/eller skogsbruksföretag, eller 
annan kommersiell verksamhet med sådan 
inriktning att dispensen medverkar till en 
förstärkning av verksamheten.

tätorter

i planarbetet har kommunen bedömt att de 
orter som utgör tätorter är: 

• Backe

• Gäddede

• Hammerdal

• Hoting 

• rossön

• strömsund

Övriga delar av kommunen anses utgöra 
landsbygd.
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geografiskt utpekade liS-områden 
de områden som kommunen bedömer att strandnära bebyggelse bidrar till landsbygds-
utveckling i strandnära lägen har prioriterats utifrån nedanstående urvalskriterier. 

om ärendeprövningen gäller uppförande av enstaka permanent- eller fritidsboenden 
med tillhörande komplementbyggnader ska beaktas om huset eller husen avses placeras 
i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. i glest bebyggda områden kan ett hus anses 
ligga i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse om avståndet är mindre än 200 meter.

ett lämpligt område för större turistanläggningar (till exempel hotell, camping, upple-
velseanläggningar och konferensanläggningar), anläggningar för småskalig turism (till 
exempel jakt- och fiskecamper, stugbyar, bad och båtplatser) och småskalig livsmedels-
produktion (till exempel fiskodling) behöver inte uppfylla samma urvalskriter som ett 
lämpligt område för bostäder. en turistverksamhet eller småskalig livsmedelsproduktion 
skulle kunna bidra till landsbygdsutveckling även om den inte har tillgång till service eller 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. 

de lis-områden som pekats ut i kommunen har därför utgått från lämpliga etableringar 
för enstaka permanent- och fritidsboenden och inte för turistanläggningar och andra 
verksamheter, då dessa områden är svåra att peka ut, då man i förväg inte vet var en 
exploatör finner intresse av att utveckla en verksamhet. en ärende prövning av dessa 
områden ska ske genom lis-kriterierna. 

Urvalskriterier – lämpliga områden

• området är beläget i anslutning till befintliga byar och  
 bebyggelsestråk.

• området har närhet till eller bedöms ha möjlighet till att förstärka  
 underlag för service (det vill säga handel, skola, äldreomsorg,  
 sjukvård, kollektivtrafik etcetera) och leda till positiva sysselsättnings- 
 effekter. 

Urvalskriterier – olämpliga områden

• riksintressen och naturreservat som bedöms lida skada av  
 exploatering

• tätortsnära strandområden

• vattenskyddsområden

• Helt oexploaterade sjöar

• områden där risk för ras, skred och översvämningar råder

• sjöar och vattendrag inom områden för storskalig vindkrafts- 
 utbyggnad utpekade i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft

• värdefulla ängs- och betesmarker

• värdefulla våtmarker

• Övriga områden med stora värden för natur, kultur, försvarsmakten  
 eller friluftsliv

• Badplatser

• värdefulla natur- och friluftsområden utpekade av medborgarna

• områden där exploatering innebär risk för att miljökvalitets- 
 normerna för vatten inte uppfylls

föreslagna lis-områden, samt ej lis-områden redovisas på fyra översiktskartor från kom-
munens olika delar (södra, östra, nordöstra och nordvästra delen). mer exakta angivelser 
finns i tabellform med de olika områdenas koordinatsatta start- och slutpunkter (bilaga 
4).

vid åtgärder i anvisade områden längs Hammerdalssjön kan tillstånd behövas från läns-
styrelsen.

läs mer i översiktsplanen

Beskrivning av framtagande av lis-områ-
den, se bilaga 4.
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BeBYGGelseområden

liS-områden
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BeBYGGelseområden

liS-områden
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BeBYGGelseområden

liS-områden
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tillGÄnGliGHet

Tillgänglighet

fysisk tillgänglighet och användbarhet är en grundläggande förutsättning för kvinnors 
och mäns, flickors och pojkars delaktighet i samhället. 

en tillgänglig omgivning ökar såväl rörligheten som valfriheten. personer med funktions-
nedsättning har särskilda behov i detta avseende och har rätt till en god tillgänglighet 
och säkerhet i sin bostads-, arbets- och trafikmiljö. det innebär till exempel att det i 
planeringen av den byggda miljön behöver beaktas att det ska vara tillgängligt och 
användbart för så många som möjligt. trappor, byggnader utan hiss och otillgängliga 
allmänna färdmedel är några exempel där stora insatser kan göras. 

den kommunala tillgänglighetsplaneringen är ytterst komplex, med flera olika aktörer, 
och med många aspekter på begreppet tillgänglighet. 

strömsunds kommun har under 2012 påbörjat ett arbete med en ”lokal handlingsplan 
för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”. Genom att beskriva vad 
god tillgänglighet är, samt vilka problemen är och var de finns, kan tillgänglighetsfrå-
gorna bli mer tydliga, för att successivt kunna åtgärdas.

Ställningstagande
• den fysiska miljön ska vara tillgänglig för så många som möjligt.

• Bestämmelserna om hänsyn till behovet av att personer med nedsatt rörelse- eller  
 orienteringsförmåga ska kunna använda ett bebyggelseområde bör gälla generellt för all   
 bebyggelse.

• enkelt avhjälpta hinder bör alltid avhjälpas. så snart det med hänsyn till de praktiska och  
 ekonomiska förutsättningarna inte är orimligt att kräva ett avhjälpande, bör alltså hindret  
 avhjälpas utan dröjsmål. 

• Bygglovsprövningen bör, förutom den prövning som den redan i dag omfattar, innebära en  
 prövning av kraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet för personer med nedsatt  
 rörelse- och orienteringsförmåga.

• Bra planering och bättre tillgänglighet är dessutom bra för alla.

Skyttebanan i Strömsund har anpassats för 
personer med funktionshinder.

!!!



Översiktsplan fÖr strÖmsunds kommun • sida 64

milJÖ- oCH riskfaktorer

miljö- och riskfaktorer

kliMatanpaSSningar 
kommunen ska arbeta aktivt med att anpassa samhället till klimatförändringar. det är av 
stor vikt att i god tid förhålla sig till de förväntade förändringar som kan antas ske med 
vårt klimat. 

klimatförändringarna är till största delen resultatet av en ökad halt koldioxid (Co2) i 
atmosfären. detta orsakar en växthuseffekt som ger oss en förhöjd temperatur. den för-
höjda temperaturen förväntas även ge upphov till en ökad och mer intensiv nederbörd, 
varvid flöden och vattenstånd kommer att kunna öka.

i Jämtland förväntas en ökad årsmedeltemperatur med +5 oC till år 2100. den årliga 
nederbörden antas öka med cirka 30 procent mestadels under vinterhalvåret, varvid av-
rinningen under höst och vinter kommer att öka. dagar med snötäckt mark tros minska 
med en dag per år, det vill säga år 2100 är det cirka 100 dagar färre med snötäckt 
mark än idag. den höjda temperaturen medför även att vegetationsperioden förväntas 
förlängas från 152 dagar per år till 216 dagar per år (+42%). Även antalet dagar med så 
kallat extremväder antas öka. 

definition

”klimatanpassning definieras som föränd-
ringar i ekologiska, sociala eller ekonomiska 
system till följd av verkliga eller förväntade 
klimatförändringar. 

klimatanpassning är till exempel föränd-
ringar i processer, metoder och strukturer, 
antingen i syfte att mildra negativa effekter 
eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som 
uppstår till följd av klimatförändringarna.” 

(IpCC, Smith et al 2001, s 881. Översatt 
av Nationell plattform för arbete med 
naturolyckor).

jämtlands klimat år 2100

  vinter vår Sommar höst årsmedel

temperaturökning + 6 °C + 4 °C + 3 °C + 4 °C + 4 °C

nederbördsökning + 40 % + 20 % + 10 % + 20 % + 20 %

avrinning Ökning Ökning minskning Ökning + 10–20 %

islossning  i fjällsjöarna cirka 20 dagar tidigare.

snötäcke  antal dagar minskar med 45 till 75 över länet. maximala snötäcket minskar från  
   cirka 300 mm till cirka 200 mm.

växtsäsong  vegetationsperioden ökar med cirka 50 dagar.

Förenklad sammanfattning av Jämtlands framtida klimat. Tabellen visar skillnader mellan perioderna 2069–
2098 och 1961–1990. Resultaten är baserade på medelvärden från 16 klimatscenarier, med tyngdpunkt 
på utsläppsscenarion SRES A1B. Källa: Klimatanalys för Jämtlands län, SMHI rapport 2013:69.

Årsmedeltemperaturen i Jämtland förväntas 
öka med fyra grader till år 2100.



Översiktsplan fÖr strÖmsunds kommun • sida 65

milJÖ- oCH riskfaktorer

konsekvenser och effekter av klimatförändringarna har redan börjat märkas i kommu-
nen, bland annat i form av översvämningar och ökade flöden, medförande problem på 
bland annat byggnader och dricksvattenförsörjning. i framtiden kan vi förväntas uppleva 
detta i ännu större omfattning. de konsekvenser och effekter för strömsunds kommun 
som kan antas vara av störst betydelse för planeringen är:

• risken för dammbrott, översvämningar, ras, skred, slamströmmar  
 och erosion ökar som en följd av ökande nederbörd och antal  
 skyfall.

• vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kommer att försämras, vilket  
 bland annat kommer att påverka vår dricksvattenförsörjning.

• risken för smittspridning kommer att öka.

• energibalansen gynnas genom ett minskat uppvärmningsbehov och  
 en ökad vattenkraftspotential.

• trädgränsen höjs och fjällen förbuskas.

• skogstillväxten ökar kraftigt.

• Jordbruksproduktionens förutsättningar förändras.

• Ökande skaderisker inom skogs- och jordbruk från skadeinsekter.

ovan uppräknade konsekvenser och effekter kommer att påverka många olika områden 
i vårt samhälle på olika sätt och vid planeringen är det mycket viktigt att hänsyn tas och 
anpassningar görs till ovan nämnda konsekvenser och effekter. nedan följer viktiga saker 
att förhålla sig till i framtida planering: 

fysisk planering
• Hinder för höjda vattennivåer. plushöjd för byggnader och mark  
 föreskrivs. 

• vallar och erosionsskydd byggs som barriärer mot att stora  
 vattenmassor översvämmar eller försvagar markens stabilitet i redan  
 bebyggda områden.

• dammar och diken behövs för att ta hand om överflödigt dagvatten  
 och fungera som en buffert vid översvämningar.

• andelen hårdgjorda ytor minskas och ytbeläggningar som är  
 vattengenomsläppliga prioriteras.

• placering och utformning av byggnader beaktas (strandnära, ras och  
 skred, snö och vind, fukt och mögel).

• Byggnadsmaterial väljs för att förhindra negativa effekter av  
 klimatförändringarna.

• vatten- och grönstrukturer i tätorterna skapas och placeras  
 strategiskt.

Skogsnäringen
• nya trädslag kommer att kunna etablera sig/odlas.

• minskad tjäle och blötare vintrar kommer att öka andelen vindfälld  
 skog och försvåra avverkningarna.

• skadeinsekter och skadesvampar kommer att gynnas av höjda  
 temperaturer och högre nederbördsmängder.

jordbruk
• en förlängd vegetationsperiod ökar produktionen och möjliggör  
 förutsättningar för nya grödor.

• påverkan av skadedjur och skadesvampar kommer att öka, vilket kan  
 resultera i en ökad kemikalieanvändning för bekämpning.

• den ökade nederbörden kommer att försvåra brukandet av dåligt  
 dränerad jordbruksmark.
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energiförsörjning
• energibehovet för uppvärmning minskas.

• energileveranserna måste göras säkrare så att risker för avbrott  
 minimeras.

• dammar och liknande anläggningar måste ses över och säkras för  
 brott.

avlopp
• avloppsanläggningar måste anpassas till en ökad nederbördsmängd,  
 till exempel genom minimering av inflöde från dagvattenanlägg- 
 ningar.

dricksvatten
• provtagning och riskanalyser anpassas till en ökad mikrobiologisk  
 tillväxt.

• Grundvattensystem för dricksvatten måste skyddas mot  
 ytvatteninflöden.

• eventuella ytterligare barriärer kan behövas för att hålla en god  
 dricksvattenkvalitet.

rennäringen
• rennäringen måste anpassas till ett krympande kalfjäll.

artsammansättning
• klimatförändringarna kan ge upphov till en förändrad artsamman- 
 sättning, där vissa etablerade arter kommer att försvinna / minska  
 och andra arter kommer att komma till / öka. (jfr fiske och Jakt)

turism
• aktiviteter för vinterturister måste anpassas till en minskad  
 snötillgång .

• anpassningar till ett ökat slitage på mark och områden på grund av  
 en ökad sommarturism måste göras.

kommunikationer

Väg och järnväg
• större behov för halkbekämpning krävs.

• anpassningar för att minska risker för avbrott av vägar och järnvägar  
 på grund av ras och skred måste göras.

• Broar och trummor måste dimensioneras för ökade flöden.

• Bärighet på skogsbilvägar måste förbättras.

Telekommunikationer
• anpassningar för att minimera avbrott på grund av hård vind,  
 nederbörd och isbildningar på såväl fast som mobilt nät måste  
 göras.
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naturolyckor

ras och skred 
i dalgångar i kommunen har sedan länge bebyggelse och kommunikationsleder anlagts. 
då låglänta delar är utsatta för översvämning och nipor och sluttningar för erosion i 
samband med högvattensituationer, bör stor hänsyn tas till såväl bebyggda som obe-
byggda områden i den fysiska planeringen. 

skred och ras kan förebyggas till exempel genom att slänten avlastas eller förstärks 
genom utplacering av mothållande tryckbank, erosionsskydd, omgrävning alternativt 
kulvertering av vattendrag eller genom kombinationer av dessa åtgärder. dessutom 
måste hänsyn tas till kultur-, miljö- och naturintressen i det berörda området. 

Översiktliga stabilitetskarteringar är inte framtagna för strömsunds kommun. Hänsyn 
måste därvid tas, vid handläggning av varje enskilt bygglov eller plan, där risker för ras 
och skred kan tänkas förekomma. Även effekterna av störtregn eller långa och intensiva 
regn kan inverka på utveckling av ras och skred, varvid även detta ska beaktas.

Översvämningar

Översvämningar kan leda till vattenskador, erosion, ras, skred, skador på grund av vatt-
nets hastighet, isrörelse och massavlagring. de kan förutom att drabba enskilda husä-
gare (ekonomiska och personliga tragedier) även medföra stora skador för samhället.

exempel på detta är skadade kraftledningar, avslitna vattenledningar, avstängda vägar 
och ökade olycksrisker i trafiken. när fält- och skogsområden läggs under vatten kan 
markägare drabbas av stora kostnader på grund av förstörda skördar och bortspolad 
jordmån. risken finns att översvämningar förändrar området för lång tid. ett relativt 
outrett problem i samband med översvämningar är omfattningen av de föroreningar 
som dras med av vattenmassorna och eventuellt kan skada vattentäkter samt andra 
värdefulla områden.

de områdena som kan befaras utsättas för översvämningar bör undvikas vid planering 
för ny bebyggelse. Översiktliga översvämningskartor är inte framtagna för strömsunds 
kommun.

Skred

med skred avses rörelse av material under 
inverkan av gravitation utan nämnvärd de-
formation i den utglidande massan under 
förloppets första skede. 

skredriskerna i sverige är i huvudsak för-
knippade med slänter i sedimentär lera. 

förutom raserade byggnader och vägar kan 
skred orsaka uppdämda vattendrag med 
översvämning som följd. 

utlösande faktorer för skred kan vara stora 
förändringar av vattenhalten i marken, 
förändrade vattenflöden, erosion eller 
förändrad belastning av marken. skred kan 
även inträffa i grövre jordar som morän och 
uppstår oftast då jorden är vattenmättad.

Översvämning

Översvämning orsakas av att mer vatten 
tillförs ett vattendrag än vad det klarar att 
leda bort. 

anledningarna till att vattendraget inte 
klarar att avbörda de tillrinnande vattenvo-
lymerna är flera, bland annat inverkar de 
meteorologiska och hydrologiska förhål-
landena samt vattendragets geometri. 

reglering av vattendrag kan också påverka 
översvämningsförloppet till exempel skulle 
ett dammbrott kunna få förödande kon-
sekvenser.

ras

ett ras är en massa av sand, grus, sten, 
block eller en del av en bergslänt som kom-
mer i rörelse. de enskilda delarna rör sig 
fritt i förhållande till varandra. 

Jordras är vanliga där åar och älvar skurit 
sig ned i sandlager. nipor är exempel på 
inträffade jordras utmed vattendragen i 
mellersta och norra Sverige. Ras kan även 
inträffa i branta bergslänter med sprickigt 
eller vittrat berg. 

Många olika orsaker kan ge upphov till 
ras och skred, både naturliga orsaker och 
mänsklig påverkan, men ofta är det en 
kombination av flera orsaker. 
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Buller och viBrationer

trafik bedöms vara den vanligaste buller- och vibrationskällan i kommunen i och med 
genomfartsleden e45 via Hammerdal, strömsund och Hoting. detta kan anpassas något 
genom hastighetsbegränsningar. 

störande buller från skotrar, skjutbanor, tåg, industrier, täkter och andra verksamheter är 
ett begränsat problem inom kommunen. 

i kommunen byggs flera vindkraftsparker vilka i framtiden kan orsaka bullerstörningar 
inte bara vid bostäder utan även vid jakt, bär- och svampplockning eller andra aktiviteter 
i närheten av vindkraftsparkerna. 

Skogs- och vegetationsbrand
skogsbränder är en del av naturens gång och har förekommit med varierande tidsmel-
lanrum i stora delar av våra skogsområden. Hur branden utvecklas beror förutom på 
väderfaktorer, bland annat på vegetationstyp och markförhållanden. Hur känsligt ett 
skogsbestånd är för brand beror mer på skogens åldersstruktur än på ingående arter. 
dock klarar olika växter en brand olika bra. Äldre tallar och vårtbjörkar är bättre anpas-
sade till brand och överlever ofta flera bränder medan granen sällan överlever en brand.

åsknedslag är en vanlig orsak till bränder i skog och vegetation. andra orsaker kan vara 
anlagd brand, gnistor från verksamheter eller försummelse vid till exempel friluftsliv med 
lägereldar och grillplatser.

Ställningstagande
• värna de tysta miljöer som finns inom kommunen.

• kommunen avser följa befintliga gränsvärden, såväl för nytillkommande bebyggelse och  
 verksamheter, som för befintlig miljö.

• vid planering av bostäder eller verksamheter i närheten av kommunikationsleder ska en  
 sammantagen buller- och vibrationsberäkning utföras.

Ställningstagande
• undvika/förebygga olämpliga lokaliseringar med hänsyn till ras, skred- och  
 översvämningsrisker.

• information till boende och skogsägare angående försiktighet vid arbete i ras- och  
 skredbenägna områden.

• rekommendation om att detaljerad översvämningskartering bör göras.

!!!

!!!
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Strålning
år 1986 blev hela kommunen mer eller mindre drabbad av det nedfall som kärnkraftso-
lyckan i tjernobyl förorsakade. sedan 1989 har mätning av bakgrundsstrålning gjorts var 
sjunde månad på sex olika platser i kommunen. de uppmätta nivåerna för bakgrunds-
strålningen i kommunen har varit låga sedan mätningens början. Cesiumhalterna i kött, 
fisk, svamp och bär mättes såväl av kommunen som av enskilda under de första åren 
efter tjernobylolyckan. Hösten 2012 togs, i olika delar av kommunen, stickprover från 
vilt, fisk och svamp. alla prover visade värden under rekommenderat gränsvärde.

i strömsunds kommun finns berggrund med risk för höga radonhalter i borrade brunnar. 

i ett stråk mitt i kommunen (där fjällbergarterna möter urberget), från norr till söder, 
finns det radonhaltig berggrund bland annat i form av uranrik alunskiffer. 

1993 utfördes en ”markradonundersökning för strömsunds kommun”. undersökningen 
visar på högriskområden i till exempel Hammerdal, solberg, tåsjö, norråker, Gubbhögen 
och Havsnäs.

strömsunds kommun avser att se över möjligheten att införa lågstrålande områden i pla-
neringen. en kartläggning kommer därför att göras på högt och lågt strålande områden 
i kommunen, för att skapa beslutsunderlag för framtiden.  

ett lågstrålande område ska vara fritt från mobiltelefonsändare, radio- och tv-sändare, 
mikrovågslänkar, trådlösa nätverk och annan liknande utrustning inklusive militära instal-
lationer som exempelvis radar. det bör inte heller störas av inflygningsleder till flygfält. 
området bör också till största delen vara fritt från starka källor till lågfrekventa elektriska 
och magnetiska fält, som exempelvis kraftledningar och det bör till största delen ligga i 
så kallad radioskugga. områdets/områdenas belägenhet kan också få konsekvenser för 
mastutbyggnad, kraftledningsutbyggnad, etablering för elproduktion, bredbandsutbygg-
nad med mera och därmed även för dem som bedriver verksamhet i och nära berörda 
områden.

luftMiljÖ
inga luftmätningar är gjorda sedan 2002/2003. inom de större orterna har luftkvalite-
tens påverkan av trafikavgaser och vedeldning antagits minska med en modernare 
bilpark, en ökad anslutning till fjärrvärme och installation av värmepumpsanläggningar. 
under perioder med kraftig inversion kan det befaras att luftkvaliteten kan vara försäm-
rad. 

lokala föreskrifter om tomgångskörning och fastbränsleeldning finns i kommunen. 

Ställningstagande
• luftkvalitetsmätning ska genomföras i centralorten.

Ställningstagande
• Boverkets föreskrifter för nybyggnation och socialstyrelsens riktvärden för befintliga  
 bostäder ska följas.

• information, om mätning och åtgärder för att minska radonhalter, ges till boende inom  
 högriskområden för markradon och inom områden med hög risk för radon i borrade brunnar. 

• individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt  
 det är rimligt möjligt. exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön  
 är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

!!!

!!!

lågstrålande område

med begreppet ”lågstrålande område”  
avses ett område som är så fritt som  
möjligt från elektromagnetisk strålning.  
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farligt godS
transporter av farligt gods regleras i lag (2006:263) om farligt gods. för att få trans-
portera farligt gods krävs utbildning och beroende på typ av ämnen, mängder och typ 
av transport krävs olika nivåer i utbildningen. det finns även regler för förpackningar 
som bland annat innebär att förpackningarna måste uppfylla vissa konstruktions- och 
testkrav för att få användas. avsändaren och den som transporterar farligt gods ska följa 
de villkor och de förutsättningar som anges i lagen. tillsyn av transporter av farligt gods 
utförs av polisen.

mängder och typ av transporter av farligt gods genom strömsunds kommun är tämligen 
okänt. den allra största delen av de farliga godstransporterna i eller genom kommunen 
kan antas ske på e45:an. den största mängden farligt gods finns i gruppen ”Brand-
farliga vätskor”, det vill säga drivmedel. därutöver kan man anta att varor i grupperna 
”Brandfarliga fasta ämnen”, ”Giftiga ämnen” och ”frätande ämnen” också förekom-
mer. vid transporter av styckegods kan olika typer av farligt gods samtransporteras 
utan att riskerna med blandningen är känd. den totala mängden av farligt gods som 
transporteras i kommunen uppgavs 2006 av myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (msB) ligga mellan 100 och 33 000 ton per år (i rapporten den lägsta uppgivna 
mängden).

antal riskområden i kommunen  
(november 2013)

riskklass 1  0

riskklass 2  16

riskklass 3  39

riskklass 4  61

Ställningstagande
• kommunen bör förespråka lämpliga och olämpliga vägar för transport av farligt gods, samt  
 ange lämpliga uppställningsplatser för fordon med farligt gods.

• förläggning av nya anläggningar som hanterar farligt gods, till exempel bensinstationer, ska  
 ske i utkanterna av tätbebyggda områden.

• förespråka att transporter av farligt gods utförs på järnväg. 

• riskbedömningar ska upprättas inom 150 m från de rekommenderade uppställningsplatserna  
 för farligt gods.

fÖrorenad Mark
ett flertal objekt i kommunen har identifierats eller inventerats och riskbedömts med 
avseende på föroreningar i mark och byggnader. för de områden som identifierats finns 
uppgifter att en eller flera verksamheter har bedrivits på platsen som skulle kunna med-
föra att föroreningar finns kvar i mark eller i byggnader. 

för de inventerade objekten finns mer information om de verksamheter som bedrivits på 
platsen, vilka föroreningar som skulle kunna finnas och var på objektet eller i bygg-
naden som risken är som störst. informationen har värderats och sammanställts i en 
riskklassning. de objekt som har riskklass 1 (mycket stor risk), finns inga i kommunen, 
eller 2 (stor risk), finns sexton stycken i kommunen, ska undersökas. i de flesta fall är det 
kommunen som skall ställa krav på att undersökningar kommer till stånd. prioriteringar 
bland dessa objekt görs utifrån hur allvarlig exponeringen av den eventuella förore-
ningen är, var området ligger, markanvändningen på området och dess närhet, samt 
eventuella ändringar av markanvändningen. 

det finns även andra faktorer som kan påverka om undersökningar kommer till stånd, 
till exempel fastighetsförsäljningar, initiativ från olika branscher eller om ny kunskap gör 
att riskvärderingen behöver göras om. i kommunen finns det dessutom 39 områden 
med riskklass 3 och 61 områden med riskklass 4.

!!!

Ställningstagande
• prioriterade objekt med förorenad mark i riskklass 1 eller 2 ska undersökas.

• om undersökningen visar på allvarliga risker ska objekten saneras.

!!!

farligt gods

med farligt gods menas transporter av  
ämnen eller produkter som kan innebära 
risk för hälsa, säkerhet, egendom eller 
miljön.
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farligt gods
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Areella näringar

SkogSnäring
i strömsunds kommun finns nästan 600 000 hektar produktiv skogsmark, vilket är 
drygt hälften av kommunens yta. en liten del av denna areal är avsatt för bland annat 
naturvård i form av reservat och andra formella skydd. virkesförrådet är i medeltal cirka 
100 m3sk per hektar. detta ger ett sammanlagt virkesförråd av totalt 60 miljoner m3sk. 
tillväxten i skogen är idag cirka 2 miljoner m3sk per år. avverkningen under 2000-talet 
låg mellan 5000 till 6000 hektar per år inom kommunen. 

skogsfastigheterna i kommunen ägs av 1 900 skogsägare, varav 1 234 män och 666 
kvinnor. knappt hälften av fastigheterna är utboägda/delvis utboägda. 39 000 hektar ut-
görs av allmänna skogar, 354 000 hektar ägs av privata aktiebolag och 185 000 hektar 
ägs av övriga privata skogsägare.

i kommunen finns cirka 360 000 hektar fjällnära skog. fjällnära skog definieras och av-
gränsas i skogsstyrelsens författningssamling sksfs 1991:3. till grund för gränsdragning 
ligger biologiska, ekonomiska och tekniska förhållanden. av den fjällnära skogen är 15 
till 20 procent produktiv skogsmark.

i orternas närhet finns ofta skogsområden, ”tätortsnära skog”, som nyttjas till bland an-
nat rekreation och undervisning. dessa områden är viktiga för såväl de boende, kvinnor 
och män, flickor och pojkar, som för verksamheterna vid daghem och skolor. på många 
orter har markägare avsatt så kallade ”skolskogar”.

skogsbruket är tillsammans med rennäringen det mest arealberoende markanvändnings-
intresset i strömsunds kommun. intressekonflikter förekommer delvis. de motstående 
intressena är störst gentemot rennäring, naturvård och friluftsliv. 

miljöhänsynen vid skogliga åtgärder regleras i § 30 skogsvårdslagen. denna hänsyn skall 
tas vid all skötsel av skog även på mark som inte är skogsmark. i första hand skall hän-
syn tas till de arter som är rödlistade enligt naturvårdsverket. Hänsynen skall utformas 
så att den biologiska mångfalden gynnas så mycket som möjligt. myndigheterna har 
möjlighet att bilda formella skydd på vissa speciellt skyddsvärda områden. de verktyg 
som skogsstyrelsen har är biotopskydd och naturvårdsavtal. länsstyrelsen beslutar om 
naturreservat.

vid årsskiftet 2012 fanns inom kommunen 45 områden med skogligt biotopskydd, 
omfattande 240 hektar produktiv skogsmark. knappt 400 hektar, varav 345 hektar pro-
duktiv skogsmark, var skyddad genom 25 naturvårdsavtal. inom strömsunds kommun 
finns 22 naturreservat med en sammanlagd yta på cirka 200 000 hektar (varav cirka 6 
procent utgörs av produktiv skogsmark).

Skogskubikmeter 

skogskubikmeter (m3sk)  är en enhet som 
används för att beteckna ett skogsbestånds 
virkesbolym. 

måttet innefattar trädens hela stamvolym 
ovanför normal stubbhöjd vilket innebär 
att såväl topp som bark räknas med. dock 
ingår ej grenar, stubbar eller rötter.
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framtida klimatförändringar kan antas öka tillväxten i skogen, beroende på en längre 
vegetationsperiod och en ökad nederbörd. detta bör kunna öka det årliga uttaget ur 
skogen i kommunen. dock kan klimatförändringen även ha en negativ effekt vad gäller 
stormfälld skog och angrepp av skadeinsekter. dessutom kan vissa arter med specifik an-
passning till nuvarande klimat komma att minska i antal, medan andra, idag mer sydliga 
arter, kan komma att etableras här. Man kan också förvänta en lägre kvalitet på virket, 
på grund av den ökade tillväxten.  dessutom är sannolikheten stor att avverkningar 
kommer att försvåras då den frusna markens bärighet inte förväntas bli lika långvarig.

inriktningen i skogsbruket har under 2000-talet förändrats mot något ökad produktion. 
det är mycket diskussioner om bland annat dikesrensningar, gödsling, markavvattning 
och trädslagsval. Ytterligare en förändring som skett under de senaste åren är det ökade 
uttaget av Grot (Grenar och toppar) främst i samband med föryngringsavverkningar. 
Även försök med stubbrytning har genomförts. detta är ett sätt att använda hela trädets 
biomassa.

för att även i framtiden kunna bedriva skogsbruk på ett hållbart sätt inom kommunen 
är det önskvärt med en upprustning av vissa vägar med dålig bärighet. för att underlätta 
transporter från kommunen till industrier skulle en oJ-station (omlastning Järnväg) vara 
bra. om detta blir verklighet skulle den negativa miljöpåverkan som lastbilstransporter 
av virke har minska.

Ställningstagande
• skogen ska skötas så att den ger en uthållig och god avkastning, då skogsnäringen är en  
 mycket viktig näring i kommunen.

• skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den  
 biologiska mångfalden ska bevaras, samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

• skogsbruk på tätortsnära skogsmark och områden som nyttjas för natur-, kultur- och frilufts- 
 intressen ska bedrivas med hänsyn till dessa intressen.

• kommunen bör, för sitt eget skogsinnehav, rekreationsanpassa sin skogsbruksplan.

jordBruk
kommunens jordbruk är fram för allt lokaliserade kring de stora vattendragen och sjö-
arna i Hammerdals-, Gåxsjö- och strömsundsområdet. 

Jordbruket hade sin största omfattning i kommunen under 1950-talet. då var det också 
en av de viktigaste näringarna i bygden. 1951 brukades knappt 12 000 hektar jord-
bruksmark och över 6 000 kor fanns i kommunen. Jordbruket präglade levnadssätt och 
kultur och har skapat ett speciellt landskap i delar av kommunen.

år 1991 fanns det cirka 400 registrerade jordbruksföretag i kommunen. Cirka 5 000 
hektar åker- och betesmark brukades med ett djurantal om cirka 1 700 kor (mjölk- och 
köttproducerande) och 900 får. 

2010 fanns det i strömsunds kommun cirka 300 registrerade jordbruksföretag, knappt 
5 000 hektar åker- och betesmark brukades. det fanns cirka 1 000 kor (mjölk- och kött-
producerande) och 1 100 får. 

Jordbrukets betydelse som näring i kommunen har minskat. färre familjer lever i dag en-
bart på jordbruk. Jordbruket bedöms ändå spela en viktig roll för landsbygdens utveck-
ling. i kombination med andra näringar kan det ge bidrag till utkomst. dessutom kan 
det märkas en ökad efterfrågan på lokalt producerade produkter och det mathantverk 
som finns i Jämtland är en ökande verksamhet. det är också av värde att landskapet 
hålls öppet.

av siffrorna ovan framgår att stora arealer av tidigare odlad mark nu ligger i träda eller 
håller på att återbeskogas. ett användningsområde för denna mark skulle kunna vara 
produktion av grödor för biogasframställning. en sådan produktion skulle medföra ett 
bra underlag för lokalt producerad biogas, samt medföra att marken hålls i hävd. 

År 2010 fanns cirka 1 000 kor för mjölk- och 
köttproduktion i kommunen.

!!!
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Ställningstagande
• det är angeläget att ett aktivt jordbruk finns i kommunen och ges förutsättningar för att   
 utvecklas. detta med tanke på jordbruket som näring men också med tanke på att  
 landskapet hålls öppet så att det blir trevligt att bo i byarna även i fortsättningen. ett öppet  
 landskap är också en värdefull tillgång för besöksnäringen.

• det är viktigt att all brukningsvärd åkermark förbehålls jordbruk och får endast tas i anspråk  
 för bebyggelse för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. detta bevarar även  
 handlingsfrihet för framtiden.

• en jordbruksproduktion med ekologisk inriktning och jämtländskt mathantverk bör stödjas.  
 det är önskvärt att utveckla köttproduktionen med betande djur.

• småskaligt jordbruk, som i kombination med andra näringar kan skapa utkomstmöjligheter,  
 bör stödjas. i kommunens turistområden bör initiativ tas till en samverkan mellan jordbruk och  
 turistnäring.

2006 infördes en ny typ av bidrag, gårdsstöd, vilket betalas ut av Jordbruksverket, för 
den areal som hålls öppen. Gårdsstödet är inte beroende av att marken används för 
produktion.

eftersom jordbruket minskat i omfattning har konkurrensen med andra intressen i de 
flesta områden blivit mindre. i de områden där jordbruk drivs är det angeläget att vid 
beslut om andra markanvändningsintressen ta särskild hänsyn till jordbruket. i områ-
den med goda jordar finns skäl att i möjligaste mån undvika att marken långsiktigt tas 
i anspråk för andra ändamål. ett motiv för detta är att det kan vara svårt att förutsäga 
framtiden. det är inte uteslutet att ett ändrat klimat och andra globala förhållanden kan 
skapa nya förutsättningar för en utökad jordbruksproduktion i kommunen.

!!!
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Stödansökt jordbruksmark
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rennäring

rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. renskötseln är en extensiv nä-
ring och är därför i behov av stora betesarealer. 

renens levnadssätt gör den beroende av speciella beten under olika tider av året, därför 
vandrar den i ett mer eller mindre bestämt mönster mellan de olika betesområdena. 
varje betesområde har unika egenskaper som gör det värdefullt under vissa perioder av 
året. Betesområdena kan därför inte ersätta varandra. 

renskötseln är också känslig för påverkan av olika naturförhållanden, som till exempel 
väderlek, snö och isförhållanden, varvid alternativa betesområden är av stor vikt. rovdju-
ren kan medföra stora lokala problem för rennäringen, såväl vad gäller predation, som 
störningar under fram för allt känsliga tider för renarna. under de senaste åren upplever 
rennäringen ett ökat rovdjurtryck i kommunen.

rennäringen regleras i rennäringslagen där samernas rättigheter har fått den samman-
fattande beteckningen renskötselrätt. den ger samer rätt att använda mark och vatten 
till underhåll för sig och sina renar. rätten bygger på urminnes hävd och är grundlags-
skyddad. den tillkommer det samiska folket och får utövas av den som är medlem i 
sameby. renskötsel bedrivs ofta i kombination med andra näringar.

rennäringen tillämpar ett växelbruk av markerna för att de i perioder ska få ligga i träda 
och återhämta sig efter att renarna betat där. därför använder inte samebyn hela betes-
området varje år, utan växlar mellan betesmarkerna. Genom samhällsutvecklingen har 
tidigare enhetliga betesområden splittrats sönder och kan idag inte användas för effektiv 
rennäring, vilket orsakar stora problem, då ytorna där det går att bedriva renskötsel hela 
tiden minskar. för rennäringen är det främst den ökade fragmentiseringen av landskapet 
som orsakar problem då betesmarkerna styckas upp. renens naturliga vandringsmöns-
ter, som styrs av årstider, väder och tillgång på bete störs, vilket kan skapa stress hos 
renarna. förflyttningarna mellan årstidslanden försvåras och tillgången till alternativa 
betesområden begränsas. tillgången till större, sammanhängande vinterbetesmarker är 
ofta avgörande för hur många renar samebyn kan hålla, vilket gör att många och stora 
etableringar inom vinterbeteslandet kan bli att samebyns renbestånd måste minskas. i 
takt med att de marker som samebyn använder vintertid behöver återhämta sig ökar 
behovet av alternativ betesmark. 

Betesområden
inom renbetesfjällen får renskötsel bedrivas året runt både enligt hävd och gällande 
lagstiftning. dessa marker benämns för rennäringens åretruntmarker och är indelade i 
samebyar. utanför åretruntmarkerna har samebyarna rätt till bete tiden 1 oktober till 30 
april och till marker som utgörs av privat- eller bolagsmarker. samebyarna i kommunen 
använder betesmarker ända ner till Bottenhavskusten.

Sameby
Begreppet sameby betyder dels en indelning i ett geografiskt område och dels en admi-
nistrativ och ekonomisk samarbetsorganisation. Samebyn består av ett antal rennärings-
företag av varierande storlek och antal. samebyn är också en juridisk person som för sin 
egen talan till exempel inför domstol.

i strömsunds kommun finns det fem samebyar med åretruntmarker, vilhelmina södra, 
voernese, ohredakhe, raedtievaerie och Jijnjevaerie. dessutom har Jovnevaerie vinter-
bete i ett litet område i kommunens södra del.

Samebyar i kommunen

det finns fem samebyar med åretrunt-
marker i strömsunds kommun.

Namn Antal ren- Max antal 
  skötselföretag  renar

vilhelmina s 15  8 000 

voernese  4  2 300

ohredakke 9 3 500 

raedtievaerie  4 2 500

Jijnjevaerie  9  4 800 

Dessutom har Jovnevaerie vinterbete i ett 
litet område i kommunens södra del.
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Samebyarnas markanvändning

källa: sametinget
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Miljöbalken och rennäringen

i miljöbalken (mB) och i plan- och bygglagen (pBl) har rennäringens viktigaste områ-
den ställning som riksintressen. en viktig avsikt med kommunens översiktsplan är att 
redovisa hur man avser att hantera olika riksintressen. i miljöbalken 3 kap 5 § anges det 
att ”mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra rennäringens bedrivande. områden 
som är av riksintresse för rennäringen skall skyddas mot dessa åtgärder”.

områden som är av riksintresse för renskötseln redovisas på karta. redovisningen omfat-
tar bland annat flyttleder, övernattningsbeten, samlingsställen, svåra passager, speciella 
betesområden, kalvningsområden, områden kring anläggningar (slakt-, kalvmärknings- 
och skiljningshagar) och så vidare. ett förslag på riksintresse rennäring för raedtievaerie 
sameby finns, men är inte  beslutat.

aktuella markanvändningsproblem
i renskötselområdet kan konflikter mellan rennäringen och övrig markanvändning bli 
aktuella. detta gäller fram för allt:

• skogsbruksåtgärder av större omfattning som till exempel:  
 kalhuggning, markberedning, skogsgödsling och skogsbilvägar.

• täktverksamhetermed mera av större omfattning som till exempel:  
 torvtäkter, grustäkter, samt verksamheter som gruvdrift,  
 vattenkraftsutbyggnad, bebyggelse, turism och vindkraftverk.

för att lösa de eventuella konflikter som kan uppstå mellan de olika markanvändningsin-
tressena synes samrådsformen vara det naturliga tillvägagångssättet.

viktiga begreppsförklaringar
Flyttlederna visar de flyttningar som företas med renhjordarna mellan olika betesområ-
den vid de olika årstiderna. alternativa flyttleder måste finnas att tillgå eftersom vädrets 
växlingar kan påverkar flyttningarna. i rennäringslagens 95 § finns bestämmelser som 
anger att flyttvägar inte får stängas av, samt att man inte får skrämma, ofreda eller driva 
bort renar som uppehåller sig inom områden där renskötsel är tillåten.

Arbetshagar är den samlande beteckningen för kalvmärknings-, slakt- och skiljningsha-
gar. en del hagar används också för av och pålastning av renar vid lastbilstransporter. 
Även tillfälliga hagar sätts upp när det behövs. 

Övernattningsbete används under flyttning av renhjordar mellan olika betesområden. 
dessa är betydelsefulla eftersom de ger renarna viktiga betes- och viloplatser under de 
påfrestande flyttningarna. Övernattningsbeten används årligen då renar drivs genom 
markförflyttning.

Svår passage är beteckning för särskilt känsliga genom- och överfarter där förutsätt-
ningarna för genomflyttning av en renhjord är begränsade. exempel på svåra passager 
är järnvägar, trafikerade vägar, tät bebyggelse, dammar och sjöregleringar. det är också 
viktigt att de områden som är i direkt anslutning före och efter en svår passage skyddas 
mot ingrepp eftersom dessa områden har en avgörande betydelse för genomflyttningen.

Ställningstagande
• rennäringens marker i strömsunds kommun skall bestå för att tillförsäkra utrymme och   
 skapa utvecklingsmöjligheter för rennäringen.

• intrång bör undvikas i områden som är avsatta som riksintressen för rennäringen. Hänsyn ska  
 tas till konsekvenser för renskötselns hela årscykel.

• initiativ att utveckla rennäringen i kombination med turismnäringen bör stödjas.

• samtliga ärenden som berör samebyarna ska skickas på samråd.

!!!
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vattenBruk
vattenbruksnäringen i sverige är mycket liten, såväl med internationella mått som i 
jämförelse med våra grannländer. för närvarande importeras det stora mängder odlad 
fisk till sverige. regeringen har beslutat att vattenbruket i sverige skall utökas, bland 
annat för att skapa miljömässigt hållbara och lågbelastande fiskodlingar. i strömsunds 
kommun finns goda förutsättningar för fiskodling. 

ett antal sjöar håller tillräckligt stor yta, god vattenomsättning, goda pH-värden och 
ett vatten som tål ett visst närsalttillskott utan att påverkas negativt. dessutom är de 
reglerade vattnens ekosystem redan störda och kan därmed avses mindre skyddsvärda 
ur naturvårdssynpunkt. negativa faktorer är den korta odlingssäsongen (låg temperatur), 
långa avstånd till marknaden och eventuella skyddsvärda vatten (fiskeribiologiska skäl 
och naturvårdsskäl). noteras bör dock att en art som röding gynnas av den låga tempe-
raturen och kan ha god tillväxt även under vinterhalvåret. slu har beräknat odlingspo-
tentialen i reglerade vatten i sverige till cirka 70 000 ton per år (Jordbruksdepartementet 
2000). i sou 2009:26 ”det växande vattenbrukslandet” visar utredarna på att det i 
sverige finns mycket goda förutsättningar till ett kraftigt ökat vattenbruk. 

de stora reglerade sjöarna i strömsunds kommun är klassade som kraftigt modifierade 
vatten enligt vattendirektivet. för sådana vatten gäller inte miljökvalitetsnormen god 
ekologisk status utan i stället normen god ekologisk potential. God ekologisk potential 
innebär för de här sjöarna att vattnen ska uppnå den bästa ekologiska status som är 
möjligt utan det leder till betydande negativ påverkan på produktionen av vattenkraft. 
den kemiska statusen i dessa sjöar betraktas som god. näringshalten är normalt lägre 
än vad som bedöms vara ett naturligt tillstånd, vilket har tolkats som att utrymme finns 
för näringstillförsel från till exempel fiskodling utan att den kemiska statusen försämras.
sedan några år tillbaka ligger sveriges största fiskodlingsföretag (vattudalens fisk aB) 
lokaliserat i ströms vattudal (Gärdnäs-Äspnäs) med en produktion av cirka 3 000 ton fisk 
per år. dessutom finns det ett fåtal mindre fiskodlingar i kommunen. i strömsunds kom-
mun gjordes 2004 en utredning om ”vattenbruksutvecklingen i strömsunds kommun” 
(em-lab, strömsund 2004). Här pekar man på potential för flera fiskodlingar i storleks-
ordningen 250 till 1 000 ton per år, samt ett antal mindre odlingar i storleksordningen 
50 till 100 ton per år i kommunen. 

2011 inleddes eu projektet aQuaBest (regionförbudet Jämtlands län) med målsättning 
att lokalisera ett tiotal stora fiskodlingsplatser i länet med hjälp av framför allt Gis meto-
dik. i analysens rangordning av de tjugo mest lämpade odlingssjöarna i Jämtlands län är 
sju sjöar belägna i strömsunds kommun; ströms vattudal, kvarnbergsvattnet, Hetögeln, 
flåsjön, svaningssjön, tåsjön och fågelsjön. strömsunds kommun avser att prioritera 
ströms vattudal och tåsjön. Hetögeln, fågelsjön och svaningsjön ingår i ströms vattu-
dals vattensystem, där det redan finns en stor odling lokaliserad. etablering av ytterligare 
odlingar i detta vattensystem bör ske med stor restriktivitet, med beaktande på såväl 
total näringsbelastning på vattensystemet ströms vattudal, som på eventuella risker med 
smittspridning. 

kvarnbergsvattnet utgör dricksvattentäkt för Gäddede, samt avvattnas i ströms vattu-
dal. Hela sjön ingår i upprättat förslag till vattenskyddsområde och vattenintaget ligger 
nära sjöns utlopp, varvid risk för påverkan på dricksvattnet inte kan uteslutas. dessutom 
förekommer en liten skyddsvärd stam av uppströms lekande röding i sjön. på grund 
av dessa skäl kan kvarnbergsvattnet anses olämplig för fiskodlingsverksamhet. Även 
flåsjön, med låg vattengenomströmning, värdefulla naturliga fiskbestånd samt flera 
användare av sjön som ytvattentäkt, gör sjön olämplig för vattenbruk. möjligheterna för 
vattenbruk i tåsjön bör kunna utredas vidare. 

Ställningstagande
• då förutsättningarna för fiskodling är goda inom kommunen bör en utökning av antalet  
 fiskodlingar kunna ske.

• kommunen ska förebygga eventuella problem genom att vara restriktiv med att tillåta ny  
 bebyggelse eller annan exploatering som kan försvåra för verksamheten, i direkt anslutning till  
 befintliga anläggningar.

• opåverkade vattenområden med en ursprunglig fauna samt skyddvärda fiskebestånd ska  
 undantas från fiskodling. 

förkortningar i texten

SLU = Sveriges lanbruksuniversitet

sou = statens offentliga utredningar

lämpliga odlingssjöar

lämpliga odlingssjöar enligt region-
förbundet i Jämtlands läns eu-projekt 
aQuaBest:s analys:

• ströms vattudal 
 – Hetögeln 
 – svaningssjön 
 – fågelsjön

• kvarnbergsvattnet

• flåsjön

• tåsjön 

Kommunen väljer att prioritera: 

• tåsjön. 

I Strömsunds kommun finns goda förutsätt-
ningar för fiskodling.

!!!

anmärkning

länsstyrelsen anser inte att tåsjön är en 
lämplig sjö för vattenbruk.
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jakt

Jakten är i fjällkommunerna en väsentlig del av livskvaliteten för en stor del av befolk-
ningen, oberoende av yrke och sysselsättning. den ingår i ett livsmönster på ett alldeles 
särskilt sätt, i ett område där jakten varit en kultur och en tradition under många gene-
rationer. Även möjligheten att kunna äta kött från vilt har ett stort värde. möjligheterna 
till att bedriva jakt i kommunen är goda. 

1 760 personer (cirka 14% av befolkningen), varav 154 kvinnor (cirka 9 % av de jakt-
kortslösande), boende i kommunen löste 2011 statligt jaktkort. detta kan jämföras med 
att knappt tre procent av sveriges totala befolkning löste jaktkort och av dessa var det 
endast sex procent kvinnor. dessutom finns ett stort antal jägare som inte är bosatta i 
kommunen, men som ändå jagar här.

Jakt och viltvård kräver samverkan, över ägogränserna, så att viltstammarna kan förval-
tas på ett bra sätt. samhället stödjer detta på olika sätt, bland annat genom lagstiftning 
om viltvårdsområden, älgskötselområden och älgförvaltningsområden. vanligen är 
jakten organiserad ”byavis”. på detta vis har jakten även en stor social betydelse.

Älgjakten är den ekonomiskt mest betydelsefulla jakten. inom strömsunds kommun 
skjuts cirka 2 500 älgar per år (2010). av dessa är cirka 40 procent kalvar. Bara köttvär-
det av älgjakten torde uppgå till 10 till 15 miljoner kronor per år.

länsstyrelsen säljer cirka 2 000 jaktdygn för småvilt per år på statens marker i kommu-
nen. av dessa är cirka 10 procent av jaktdygnen baserade på årstillstånd. 

efterfrågan på jakttillfällen ökar. Jakten och då särskilt småviltjakten är totalt sett un-
derutnyttjad. det finns utrymme för fler jägare. dock måste hänsyn tas till de variatio-
ner i vilttillgång som många småviltspopulationer uppvisar. en välorganiserad jakt ger 
möjligheter att erbjuda fler jägare jakttillfällen. det torde även finnas ett ökat utrymme 
för jaktturism med betalande jaktgäster. möjligheten till småviltjakt i fjällområdet är en 
resurs både för ortsbor och för turistnäringen.

Ställningstagande
• Jakten utgör för många kvinnor och män som bor i eller besöker kommunen en av de  
 viktigaste fritidsaktiviteterna. 

• möjligheterna att bedriva jakt bör, eftersom tillgången är god, utnyttjas bättre och spridas till  
 fler. 

• kommunen värnar om god viltvård, så att livskraftiga viltstammar kan upprätthållas.

• för jakten viktiga områden, med vildmarkskaraktär, bör skyddas i den kommunala  
 planeringen.

• Jaktturism bör uppmuntras.

Inom Strömsunds kommun skjuts cirka 2 500 
älgar varje år.

Nio procent av de jägare som löser statligt 
jaktkort i kommunen är kvinnor.

!!!
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fiSke

fiskbestånden i sjöar och vattendrag inom strömsunds kommun utgör en värdefull för-
nyelsebar naturtillgång för boende i kommunen och samtidigt är de ett viktigt underlag 
för turismen. för att nå en positiv utveckling både för de kvinnor, män, flickor och pojkar 
som bor i kommunen, eller kommer hit som turister, krävs det väl fungerande informa-
tion och service.

fisket i kommunen förvaltas av ett trettiotal fiskevårdsområdesföreningar, samt flera 
andra organisationer till exempel fiskesamfällighetsföreningar och fiskeklubbar. på ren-
betesfjällen förvaltas fisket till största delen av länsstyrelsen. de olika organisationernas 
arbete utgör grunden för fiskevårdsarbetet i kommunen, varvid det är av stor vikt att 
värna om och stötta dessa i det fiskevårdande arbetet.

totalt säljs drygt 70 000 fiskedygn årligen i strömsunds kommun (varav cirka 20 procent 
på renbetesfjällen). den samlade årliga intäkten till fiskevårdsorganisationerna ligger 
runt 2 miljoner kronor. medlen används till stor del i det lokala fiskevårdsarbetet.

återställning av förstörda fiskvandringsvägar och lekplatser för fisk är viktiga fiskevår-
dande åtgärder för att återskapa naturligt föryngrande fiskbestånd i vattendragen.

vid eventuell utsättning av fisk bör genetisk hänsyn tas, för att behålla lokalt särpräglade 
fiskstammar. detta gäller artval, populationsval, samt principer för produktion av sättfisk. 

kommunens fiskeplan är upprättad 1992. planen innehåller ett handlingsprogram med 
förslag på riktlinjer och åtgärder för att skydda fiskeresurserna samt att åstadkomma en 
ökning av fisketurismen i kommunen. 

Ställningstagande
• ett förhållningssätt bör eftersträvas, där fiskbestånden vårdas och nyttjas på ett sådant sätt  
 att en god avkastning kan förutses, samtidigt som värdefulla egenskaper hos de naturliga  
 bestånden säkerställs för framtiden.

• Goda möjligheter till fiske är för många kvinnor, män, flickor och pojkar en viktig del av  
 livskvaliteten, som i sin tur kan motverka utflyttning från regionen och stimulera till  
 nysatsningar inom företagande och andra verksamheter.

• de fiskevårdande åtgärdernas mål är att skydda och tillvarata fisket som resurs. fisket blir då  
 en utvecklingsfaktor för såväl ortbefolkning som för fisketurismen i kommunen. 

• återställning av av människan påverkade vattendrag (till exempel flottleder) till ett mer  
 naturligt tillstånd ska stödjas.

• kommunens fiskeplan bör uppdateras.

• möjligheter för ett kommersiellt fiske i kommunens sjöar bör vara en möjlighet.

!!!
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häStnäring 

den svenska hästnäringen har under de senast trettio åren genomgått stora förändring-
ar. från att tidigare ha spelat en stor roll inom jord- och skogsbruk, försvarsmakt samt 
transportväsende har hästnäringen allt mer utvecklats till att vara en upplevelsenäring.

Hästar och hästsport utgör i dag en av våra populäraste fritidssysselsättningar. Hästenan-
vänds nu främst vid ridning, körning och turism samt inom rid-, trav- och galoppspor-
tens olika tävlingsdiscipliner. Hästar används även inom vissa delar av skogsbruket, 
främst inom det privata tätortsnära skogsbruket.

att skatta antalet hästar i kommunen är svårt men viss ledning kan fås av ”Hästar och 
anläggningar med hästar 2010, Jordbruksverket”. denna undersökning visar på att det 
i Jämtlands län finns 66 hästar per 1 000 invånare, för riket är samma siffra 39 (endast 
Gotland (180) och Blekinge (74) ligger högre i landet). om antalet hästar i länet är nå-
gorlunda jämnt fördelat skulle detta innebära cirka 800 hästar i kommunen. 

Hästen är i dagsläget viktigt för kommunen ur flera perspektiv:

• Ekonomisk potential, för landsbygdsutvecklingen med turism,  
 evenemang (till exempel Hotingtravet), förenings- och  
 näringsverksamheter (till exempel avel och uppfödning, veterinärer,  
 hovslagare, foder, uppstallningsplatser med mera).

• Miljömässig potential, där hästen bidrar som betande djur till ett  
 öppet landskap.

• Jämställdhetsperspektiv, häst- och ridsport är ett stort fritidsintresse  
 för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla åldrar, dock med en  
 stor andel unga kvinnor (av svenska ridsportförbundets cirka 
 220 000 medlemmar utgörs cirka 84 procet av kvinnor, av det totala  
 medlemsantalet är drygt 100 000 flickor som är yngre än 25 år).  
 i kommunen finns två idrottsföreningar med flickdominerad  
 verksamhet (fler än 60 procent flickor i verksamheten) av totalt 20  
 ungdomsföreningar. ridklubben är den ena av dessa föreningar.  
 Goda möjligheter till häst- och ridsport kan vara en viktig faktor för  
 unga kvinnor att stanna kvar i kommunen.

• Hälsoperspektiv, utövande av ridsport ger möjligheter till såväl  
 motion som olika typer av rehabilitering.

Ställningstagande
• ridleder i olika delar av kommunen bör utvecklas. speciellt viktigt är ridleder i anslutning till  
 kommunens tätorter.

• att ge ökade möjligheter till att kunna bedriva häst- och ridsport, kan vara ett sätt att få yngre  
 kvinnor att stanna i kommunen.  

Hotingtravet.

!!!

Paus under en ridtur i Frostviksfjällen.
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natur-, kultur- och friluftsvärden

naturvård
kommunen har många områden och miljöer med stora naturvärden. naturreservat, 
natura2000 områden och riksintressen för naturvård upptar stora delar av kommunens 
yta. dessutom finns ett antal lokala skyddsvärda områden.

naturvärden har skydd i miljöbalken. där sägs bland annat att naturvärden som har 
betydelse från allmän synpunkt skall, så långt möjligt, skyddas mot åtgärder som skadar 
naturmiljön. Beträffande områden som är av riksintresse för naturvård är lagen starkare 
formulerad. det föreskrivs att dessa områden skall skyddas.

för mera utförlig beskrivning av de olika områdena hänvisas till länsstyrelsens hemsida.

natura2000 områden
natura2000 är ett nätverk inom eu som verkar för att skydda och bevara den biologiska 
mångfalden.

områden vars natur är värdefull ur ett eu-perspektiv ska ingå i natura2000, vilket 
innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. dessa 
områden ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och beskriver vad som 
krävs för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar.

natura2000 områden är skyddade enligt 7 kap miljöbalken. det betyder att åtgärder 
inom ett sådant område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.

i kommunen är 44 områden klassade som natura2000 områden 1 januari 2013 (ofta 
sammanfallande med riksintressen naturvård och/eller annat skydd). Bilaga 2.

 

läs mer i översiktsplanen

Mer information om kommunens  
natura2000 områden i bilaga 2.

läs mer

länsstyrelsens hemsida 
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Hällingsåfallet i norra delen av Strömsunds 
kommun är ett naturreservat.
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riksintresse för naturvård
vissa områden och företeelser har bedömts vara speciellt värdefulla och klassats som 
riksintressanta. detta gäller i princip hela fjällområdet men även ett flertal naturskogs-
områden, vattendrag, geovetenskapliga lokaler, våtmarksområden och växtlokaler.

vilka områden som är av riksintresse för naturvården bestäms av naturvårdsverket i 
samråd med bland annat länsstyrelsen och kommunen. naturvårdens intressen bevakas 
på riksnivå av naturvårdsverket och på regional nivå av länsstyrelsen. på lokal nivå har 
kommunen ansvaret för naturvårdsfrågorna.

kommunerna ska i översiktsplanen redovisa hur skyddet ska tillgodoses. inom ström-
sunds kommun är 26 områden (cirka 300 000 hektar) eller objekt utpekade som riksint-
ressen för vetenskaplig naturvård 1 januari 2013. Bilaga 3.

Övriga naturvårdsintressen
myndigheterna har möjlighet att bilda formella skydd på vissa speciellt skyddsvärda 
områden. de verktyg som skogsstyrelsen har är biotopskydd och naturvårdsavtal. vid 
årsskiftet 2012 fanns det 45 områden med biotopskydd, i kommunen, omfattande 240 
hektar produktiv skogsmark. knappt 400 ha skogsmark var skyddad genom 25 natur-
vårdsavtal.

inom strömsunds kommun finns 22 naturreservat med en sammanlagd yta på cirka  
200 000 hektar den 1 januari 2013. i de flesta fall sammanfaller områden med övriga 
naturvårdsintressen med natura2000 områden och/eller med områden med riksintresse 
för naturvård. 

läs mer i översiktsplanen

Bilaga 3.

!!! Ställningstagande
• så långt möjligt skydda och bevara värdefulla naturområden.

• skyddet av natura2000 områden och områden med riksintresse för naturvård ska ges  
 prioritet.
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riksintresse naturvård, naturreservat och natura2000
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kulturMiljÖ

Begreppet kulturmiljö är omfattande och avser vanligtvis den miljö som formats av män-
niskan; byggnader, kulturlandskap och fornlämningar. 

strömsunds kommun har en lång och omväxlande historia. allt sedan inlandsisen drog 
sig tillbaka har människor nyttjat landskapet. resultatet av denna process finner man 
överallt i form av olika kulturlämningar och kulturmiljöer. men människans påverkan på 
landskapet varierar, liksom fördelning och typer av kulturlämningar, från odlingsbyg-
derna i söder till fjälltrakterna i norr. 

i strömsunds kommun finns spår från stenåldern fram till 2000-talets exploateringar. 
dessa kulturmiljöer berättar för oss om hur samhället vuxit fram och ger kvinnor och 
män, flickor och pojkar en identitet och känsla för vår hembygd. Historiska miljöer ger 
kommunen karaktär och en känsla av sammanhang och kontinuitet. 

för att säkerställa att även kommande generationer har en intressant kulturmiljö att 
identifiera sig med är det viktigt att vi alla tar ansvar för vår miljö. Genom att ha en god 
kunskap och förståelse för vår hembygd, där vi bor och verkar, kan vi alla, såväl enskilda 
som myndigheter, se till att bevara dem. kulturmiljön är inte statisk utan förändras stän-
digt genom de avtryck varje generation sätter. 

Äldre bebyggelsemiljöer kan erbjuda unika förutsättningar och ge mervärden för nya 
verksamheter. förändring och förnyelse kan bidra till att hålla kulturmiljöer levande. 
kulturmiljöer som är karaktäristiska för strömsund profilerar dessutom kommunen gen-
temot andra kommuner och är viktig för kulturturismen.

riksintresse
vissa områden i kommunen har så stora värden att de bedömts som riksintresse för 
kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. områdena är av olika karaktär och skulle 
kunna sammanföras i tre kategorier; fornlämningsrika områden, enstaka gårdar i fjäll-
miljö och bebyggelsemiljöer i byar och kring kyrkor.

de fornlämningsrika områdena är dels av samiskt ursprung inom sjöområden i fjällen, 
dels i anslutning till de stora sjöarna i kommunens östra del:

• Hamptjärn  (samisk kulturmiljö)

• maskien  (samisk kulturmiljö)

• uretjukke  (fornlämningsmiljö och  
  vistelsemiljö)

• Hotingssjön  (fångstmiljö)

• fångsjön  (fångstmiljö)

• russfjärden-Hallviken  (fångstmiljö)

hänsynstagande
• områdena omfattas av fornminneslagens skyddsbestämmelser och har därigenom ett 
starkt skydd som direkt berör fornlämningen. dessutom omfattas områdena av strand-
skyddsbestämmelser enligt miljöbalken. kommunen kommer normalt inte att tillåta ny  
bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka fornlämningarna eller miljön i dess 
närhet.

• kommunen ska samråda med länsstyrelsen om eventuella exploateringsåtgärder eller 
bebyggelse kan vara förenligt med riksintresset för kulturmiljövård.

Kulturmiljön är inte statisk utan förändras stän-
digt genom de avtryck varje generation sätter.

Häbre.

Samisk kåta.
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enstaka gårdar i fjällmiljö utgörs av:
• väktarmon (ensamgårdar i fjällbygd)

• leipikvattnet (ensamgårdar i fjällbygd)

• sör-Blåsjön (nybygge i fjällbygd) 
 
hänsynstagande
• kommunen ska vara restriktiv till ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka 
miljön i anslutning till dessa områden. eventuellt nytillkommande bebyggelse ska anpas-
sas i utförande och form till lokal byggnadstradition. dessa gårdar och bebyggelsegrup-
per har ett dominerande läge i landskapet. det är av stor vikt att de öppna markerna 
bibehålls inom dessa miljöer. 

• kommunen ska samråda med länsstyrelsen om eventuella exploateringsåtgärder eller 
bebyggelse kan vara förenligt med riksintresset för kulturmiljövård.

Bebyggelsemiljöer i byar och kring kyrkor:
• ankarede kapell  (kyrkstad)

• vikens kapell (kapellmiljö)

• svaningen – stor ringsjön (skogsbruksmiljö)

• alanäs kyrka (bygdecentrum)

hänsynstagande
• dessa områden omfattar ett flertal byggnader och fastigheter. för att kunna bevara 
bebyggelsemiljön bör särskilda skyddsbestämmelser i form av områdesbestämmelser 
antas. Bestämmelserna bör omfatta bevarandet av nuvarande bebyggelse till den ur-
sprungliga miljön. 

• kommunen ska samråda med länsstyrelsen om inriktningen på områdesbestämmel-
serna, samt om eventuella exploateringsåtgärder eller bebyggelse kan vara förenligt med 
riksintresset för kulturmiljövård.

regionalt och lokalt intresse
strömsunds kommun har, förutom de ovan angivna riksintressena, flera områden av 
stort värde regionalt och lokalt, avseende kulturmiljövård. områdena finns beskrivna i 
”kulturmiljöer i strömsunds kommun” kulturhistorisk utredning 46, Jämtlands läns mu-
seum, 2001. kommunens fornminnen finns redovisade i riksantikvarieämbetets databas 
– www.raa.se.

hänsynstagande
• vid planläggning och bedömning av bygglov m m, som kan påverka dessa kultur-
miljöer ska kommunen ta hänsyn till det kulturhistoriska värdet. 

• Även åtgärder som inte är bygglovspliktiga, till exempel fasadförändringar på bygg-
nader som inte omfattas av detaljplan, ska göras med varsamhet, så att byggnaderna 
inte förvanskas.

Ställningstagande
• kulturmiljöerna har stor betydelse för bygdens identitet och är en resurs som bör tas till   
 vara.

• vid upprättande och ändring av planer och prövning av byggnadslov bör särskild hänsyn att  
 ta tas till kulturmiljövårdens intressen. vissa lämningar är också i behov av vård.

• ett kulturmiljöprogram bör upprättas. kulturmiljöprogrammets inventeringar och värderingar  
 avses användas för att skydda och värna kommunernas kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

• inventeringarna som är gjorda får, till dess ett kulturmiljöprogram är upprättat, tillsammans  
 med den vägledning som ges i översiktsplanen vara underlag för beslut.

läs mer

i boken ”kulturmiljöer i strömsunds kom-
mun”.

Ankarede kapell.

!!!

Vikens kapell.
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riksintresse kulturmiljövård och byggnadsminnen
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Stora opåverkade oMråden

Miljöbalken 3 kap 2 § anger:

”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.”

tanken bakom 3 kap 2 § mB är att det finns ett värde i sig att större sammanhängande 
landsbygdsområden som ännu inte är påverkade av exploateringsföretag kan behålla 
sin opåverkade karaktär. ett värde av betydelse för bevarande av biotoper för biologisk 
mångfald, för friluftslivet, för bevarande av kulturarvet, för visuell, ljudmässig och an-
nan ostördhet men också för jord- och skogsbruket, landskapsbilden i stort och som en 
långsiktig hushållning med mark- och vatten.

i strömsunds kommun saknas program för stora opåverkade områden. detta är inget 
prioriterat område. det finns stora opåverkade områden i kommunen. en stor del av 
kommunens yta är avsatt i olika typer av reservat, natura2000 områden och/eller orört 
fjäll. dessutom har stora delar av fjällområdet i kommunen status som riksintresse för 
rennäring, rörligt friluftsliv och naturvård. ett visst skydd för de förekommande stora 
opåverkade områdena föreligger alltså redan.

BoStadSnära natur

God bebyggd miljö, det femtonde miljökvalitetsmålet, innebär bland annat att städer 
och tätorter ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. i planeringen ska grön- och vattenområden i tätorter och tät-
ortsnära områden bevaras, vårdas och utvecklas.

med bostadsnära natur menas grön- och vattenområden inom 300 meter från befintliga 
bostäder och anläggningar. forskning har visat att det för rekreation och välbefinnande 
finns behov av natur inte bara nära bostäder utan också nära arbetsplatser, äldrebo-
enden, daghem och skolor. detta är särskilt viktigt för grupper som barn, funktions-
nedsatta, sjuka, äldre och socioekonomiskt svaga. Hundägare är en annan grupp som 
använder den bostadsnära naturen mycket. 

kvinnor upplever i högre grad än män otrygghet i sin närmiljö. Bostadsnära natur bör 
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så längt det är möjligt göras trygg, växtlighet bör inte få skymma sikten och frekventa 
gångstråk bör förses med bra belysning. 

Bostadsnära natur kan vara både planlagd (av kommunen planerad för exempelvis bygg-
nation av bostadsområde) och inte planlagd mark. 

tätorterna i strömsunds kommun är förhållandevis små och tillgången till bostadsnära 
natur är relativt god i och omkring de flesta av orterna. likväl är det viktigt, av skäl 
angivna ovan att befintlig tätortsnära natur värnas. 

Ställningstagande
• Bostadsnära natur av hög kvalitet ska vara nåbar för alla oavsett kön, etnicitet,  
 funktionsnedsättning, socioekonomisk status och ålder.

• vid planering av nya bostadsområden ska ett bevarande av angränsande naturområden och  
 grönytor bland bebyggelsen prioriteras.

• i planeringsarbetet ska trygga miljöer utformas för flickor och pojkar, kvinnor och män.

StrandSkydd

Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kap miljöbalken. det generella strandskyd-
det gäller 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar 
även undervattensmiljön. 

det är förbjudet att inom strandskyddsområden uppföra nya byggnader, ändra en 
byggnads användning så att det hindrar allmänheten från att beträda området där den 
annars skulle ha fått färdas fritt, samt att gräva och schakta. strandskyddsbestämmel-
serna gäller både i tätort och i glesbygd, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller 
inte, samt oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. 

dispens från strandskyddet
för att få bygga, gräva, anlägga eller på något annat sätt påverka strandskyddet krävs 
en dispens från strandskyddet, det vill säga ett undantag från strandskyddsbestämmel-
serna. för att få dispens krävs att minst ett av miljöbalkens sex särskilda skäl är uppfyllt 
och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. ansökan om strandskyddsdis-
pens prövas i de flesta fall av kommunen.

!!!
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de särskilda skäl (7 kap 18 § miljöbalken) som beaktas i en ansökan om strandskydds-
dispens är följande:

1. området är ianspråktaget.
2. området är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg eller bebyggelse.
3. området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten.
4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
5. området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
6. området behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

lis – områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är ett ytterligare särskilt skäl för 
dispens. dessa utpekade områden redovisas under rubriken lis- landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen.  

Ställningstagande
• område som behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda  
 livsvillkor för  djur- och växtlivet mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna ska  
 alltid beaktas.

• vid dispens från strandskyddet ska en tomtplatsavgränsning alltid anges. 

• lis områden ska anvisas i översiktsplanen (se lis).

!!!

vattendirektivet

i strömsunds kommun finns drygt 1100 sjöar och vattendrag som omfattas av vatten-
direktivet. vattendirektivet säger att alla sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk 
status senast år 2015. vattnen och deras status / kvalitet finns redovisade på Havs- och 
vattenmyndighetens hemsida, där även vattendirektivets innehåll och begrepp om finns 
förklarade.

inom kommunen finns ett stort antal vatten som inte uppnår god ekologisk status. 
detta på grund av vattenreglering för energiproduktion. kommunen ser små möjlighe-
ter att påverka detta mer än i marginell omfattning (se vidare vattenkraft). kommunen 
avser att arbeta för att de enskilda avloppsanläggningarna successivt ska förbättras (se 
vidare avlopp). det är av stor vikt att dricksvattentäkterna skyddas för framtida dricks-
vattenförsörjning (se vidare dricksvatten).
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Besöksnäring

turismen är av stor betydelse för kommunen, med cirka 120 000 gästnätter per år. 
strukturförändringar inom bland annat jord- och skogsbruket har gjort att turismen fått 
en mycket stor betydelse som strategisk näringsgren och det har utvecklats en småskalig 
turism i hela kommunen. idag finns det cirka 125 företag som helt eller delvis försörjer 
sig inom besöksnäringen. stora delar av den västra kommundelen är också avsatta som 
riksintresse för rörligt friluftsliv.

allmänt
strömsunds kommun har unika natur och kulturvärden. naturen i kommunen är stor-
slagen med möjligheter till såväl sommar- som vinteraktiviteter. kommunikationsmöj-
ligheterna med flygplatser i Östersund och vilhelmina, e45, inlandsbanan och närheten 
till norge ger förutsättningar att relativt enkelt nå kommunen. eftersom avståndet till 
de besökande ofta är stort är goda kommunikationer en nödvändighet för att turismen 
ska kunna utvecklas. Därför behövs ytterligare förbättringar av förutsättningarna för alla 
trafikslag. 

turistnäringen bedöms bland annat mot bakgrund av dessa faktorer att ha goda 
förutsättningar att stärka sin position bland näringarna i kommunen. näringen är dock 
relativt känslig för svängningar i konjunktur och trender. utvecklingen av turistnäringen 
är inte enkel, framför allt beroende på att säsongsvariationerna är stora. i kommunens 
fjällområde har det märkts ett ökat intresse från norsk sida att bygga eller förvärva fri-
tidshus, eller andra fastigheter. dessa fritidshus används i relativt hög omfattning, årets 
alla delar. detta beror troligtvis på att ägarna ofta har korta restidsavstånd. åretruntan-
vändandet är positivt eftersom det verkar säsongsutjämnande. en följd av detta är bland 
annat att handeln i området har ökat. 

det är viktigt att i möjligaste mån tillgodose efterfrågan på olika former av turistiskt bo-
ende i kommunen. Även ledsystem och möjligheterna till jakt och fiske är betydelsefulla 
aktiviteter för turismen. kulturlandskapet är en viktig kvalitet. möjligheterna till stöd för 
kombinationsnäringar bör utnyttjas så att kulturlandskapet kan hållas i hävd.

utveckling av verksamheter som jakt, fiske, skoterkörning och en ökning av antalet fjäll-
vandrare måste dock ske med hänsynstagande till rennäringens intressen. 

i arbetet med att utveckla besöksnäringen i strömsunds kommun, har kommunen ett 
gemensamt arbete med kommunerna i södra lappland, projekt ”south lapland”, där 
turistföretagarna ges möjligheter att få hjälp med bland annat marknadsföring och bok-
ningar. i frostviken utvecklas besöksnäringen även inom ”regionprojektet vaajma”. 
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frostvikenområdet (fjällområdet)
skoterturismen har stor omfattning i området. det finns därför skäl till att ytterligare 
utveckla bland annat ledsystemet, såväl inom kommunen som mot angränsande kom-
muner. Även skidleder och skidspår är betydelsefulla för utvecklingen av vinterturismen 
och bör ges motsvarande resurser som för skoterleder. möjligheterna att bygga samman 
leder på norska och svenska sidan bör utredas.

för att ytterligare öka attraktiviteten måste den fortsatta turistiska utbyggnaden inriktas 
på att göra området i frostviken så komplett som möjligt. i frostvikenområdet bör det 
därför uppföras såväl nya hotell som skidanläggningar. frostvikenområdets historiska 
bakgrund, levande nybyggarbygd och äldre samisk kultur är värden viktiga att värna om.

Östra kommundelen (skogsområdet)
turismen i skogsområdet har en stor utvecklingspotential. visionen är att den östra 
delen av kommunen skall utvecklas till ett av norrlands främsta område för vildmarkstu-
rism. Östra kommundelen har kvalitéer som redan i dag efterfrågas men som sannolikt 
kommer att efterfrågas allt mer bland annat på grund av en ökande befolkning i meller-
sta och södra europa. på flera håll i kommunens östra del finns intressanta forntidsfynd i 
form av till exempel hällmålningar. 

en förutsättning för utvecklingen är att goda produkter utvecklas och att kommunikatio-
nerna förbättras. för den östra kommundelen är e45 och inlandsbanan viktiga förutsätt-
ningar för att besökare utifrån ska kunna nå området på ett enkelt sätt. en god standard 
på kommunens interna vägnät är också av stor betydelse för att besökare ska kunna 
färdas inom området. 

strömsunds kommun utarbetar för närvarande en turismstrategi för kommunen. strate-
gin förväntas vara klar under 2013.

Ställningstagande
• skyddet av orörda naturområden måste värnas.

• skyddet av värdefull kulturhistorisk samisk- och nybyggarkultur skall bestå.

• kommunikationer, såväl flygplatser och järnvägar som vägnät bör utvecklas, så att kommunen  
 blir lätt att nå och transportera sig inom.

• skid-, vandrings-, cykel-, rid- och skoterleder bör utvecklas i såväl fjäll- som skogsregionen. 

• samarbete med närliggande kommuner för att främja besöksnäringen ska utvecklas.

• attraktiva områden för fritidshusboende ska anvisas i såväl fjäll- som skogsområdet.

• i frostvikenområdet bör område(n) med skidbackar och hotell- och stugboende utvecklas.

!!!
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områden för produktion

vindkraft
strömsunds kommun har överlag sett goda vindförhållanden och goda förutsättningar 
för etablering av vindkraft. vindkartan visar på att det finns många bra vindlägen dels 
i högfjällsområdena, men också på flera platser i skogslandet. för att ett område ska 
bedömas ha goda vindförhållanden ska det blåsa mer än sju meter per sekund i årsme-
delvind, på 103 meters höjd ovan nollplansförskjutningen.

energimyndigheten har 2011 utpekat fyra områden som är av riksintresse för elproduk-
tion från vindkraftverk i strömsunds kommun (alavattnet-Havsnäs, väster om Hammer-
dal, samt två områden mot gränsen till ragunda kommun). i december 2013 reviderade 
energimyndigheten riksintressena för elproduktion. ett område norr om tåsjö och två 
områden väster om fyrås har tillkommit i jämförelse med det tidigare utpekandet. dessa 
områden har inte kunnat beaktas i planen, varvid länsstyrelsen inte har kunnat bedöma 
om/på vilket sätt riksintresset beaktats för dessa områden, varvid översiktsplanen inte 
har en vägledande funktion för utbyggnad av vindkraft inom dessa tre områden. den 
i planen redovisade kartan över riksintresse vindbruk avser dock de i december 2013 
reviderade områdena.

utbyggnaden av vindkraften förändrar landskapet. det är av största vikt att föränd-
ringen genomförs medvetet med hänsyn till varje landskaps unika betydelse idag och 
i framtiden. en stor omsorg måste läggas vid planering av både parker och av enstaka 
verk. naturmiljöerna har stor betydelse för allmänhetens vardagsliv och fritid. därför 
är det viktigt att förändringen av landskapet sker i en demokratisk process där olika 
anspråk och synsätt kan komma fram. detta är viktigt både för att få en god hushållning 
med landskapets värden, men också för att få acceptans hos en bredare allmänhet för 
utbyggnad av vindkraften. 

kommunen har genom bestämmelserna i 16 kap 4 § mB möjlighet att styra var 
vindkraftetableringar kan göras. strömsunds kommun har sedan 2005 en fördjupad 
översiktsplan för vindkraft i strömsunds kommun (antagen i kommunfullmäktige 2005-
04-27), samt från 2009 en fördjupad översiktsplan för vindkraft, södra delen (antagen 
i kommunfullmäktige 2009-06-10). planerna behandlas som ett tillägg till översiktspla-
nen. syftet med fördjupningarna är att underlätta pågående och kommande etablering-
ar av vindkraft i kommunen. i tilläggsplanerna föreslås riktlinjer vid vindkraftsutbyggnad 
som gäller vid all typ av vindkraftsetablering i kommunen. de områden som bedömts 
lämpliga i tilläggsplanen motsvarar utbyggnad av drygt 200 vindkraftverk på en yta av 
knappt 20 000 hektar. före planens antagande var redan ett femtiotal verk byggda. vid 
årsskiftet 2011/2012 fanns i kommunen 64 färdigbyggda verk, 63 med klara tillstånd 
och 118 planerade verk. detta motsvarar en årlig elproduktion på omkring 2 000 GWh. 

2012 var strömsunds kommun på andra plats i sverige, som kommun med flest vind-
kraftverk i drift. i driftsfasen torde detta generera, grovt uppskattat cirka femtio heltids-
anställda inom vindkraftssektorn. 

i strömsunds kommun är merparten av de anvisade områdena för storskalig vindkrafts-
produktion redan etablerade vid planens upprättande.

Ställningstagande
• då vindkraften redan fått ta i anspråk delar av kommunens areal, anvisad för vindkraft, bör  
 inga ytterligare nya vindkraftsområden för storskalig vindkraftsproduktion anvisas, före en  
 utvärdering av hur de byggda verken upplevs och vilka konsekvenser de medför genomförts.

• de arbetstillfällen vindkraftutbyggnaden och drift/underhåll av vindkraftverk kan ge ska  
 tillvaratas.

• utbildning inom vindkraftområdet ska fortsätta bedrivas.

Vindkraftsutbyggnaden syns allt mer i vår 
kommun.

läs mer

• fördjupad översiktsplan för vindkraft i  
 strömsunds kommun.

• fördjupad översiktsplan för vindkraft,  
 södra delen.

!!!
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vattenkraft
utbyggnaden av vattenkraften har under en period gett sysselsättning och stimulerat 
industriell utveckling i kommunen. vattenregleringen i de stora magasinen är dessutom 
viktig för kraftverk belägna längre nedströms i vattensystemen. uppdämningar och 
överledningar av vattendrag har dock medfört kraftig påverkan på vattenmiljöns fauna 
och flora, samt på omgivande natur. inom strömsunds kommun är merparten av den 
möjliga vattenkraften utbyggd. den enskilt största anledningen till att sjöar och vatten-
drag i strömsunds kommun inte uppnår god ekologisk status är flödesförändringar och 
vandringshinder orsakade av vattenreglering.

de kvarvarande rinnande vattendragen har fått ökad betydelse för områdets ekologi, 
naturskönhet och rekreationsvärde. de opåverkade vattendragen är också en värde-
full tillgång för fritidsfisket och därmed också för utveckling av turismen. en fortsatt 
utbyggnad skulle medföra en ytterligare utarmning av denna ytterst betydelsefulla miljö. 
i kommunen skyddas följande vattendrag från vattenreglering enligt miljöbalken; inom 
indalsälvens vattensystem ammerån uppströms Överammer; inom ångermanälvens 
vattensystem, lejarälven, storån uppströms klumpvattnet samt långselsån – rörströms-
älven.

Ställningstagande
• ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft tillåts i oreglerade sjöar, vattendrag samt  
 outbyggda och/eller oreglerade vattendragssträckor. dock bör det ges möjlighet till  
 mikrokraftverk (<100kW) om dessa inte kräver dämning och inte ger en märkbar påverkan på  
 berört ekosystem.

• effektivisering av uttaget i ianspråktagna vattenvägar bör medges.

• vandringsvägar för fisk och andra vattenorganismer förbi regleringsdammar ska anordnas. 

• det är viktigt att miljökvalitetsnormen god ekologisk potential uppnås i de vatten som är  
 kraftigt modifierade på grund av vattenkraft. 

Skyddade vattendrag

i kommunen skyddas följande vattendrag 
från vattenreglering enligt miljöbalken:

• ammerån uppströms Överammer

• lejarälven

• storån uppströms klumpvattnet

• rörströmsån

läs mer

alla beviljade undersökningstillstånd finns 
redovisade på Bergstatens hemsida 
www.bergstaten.se

gruvdrift
Berggrunden i strömsunds kommun består av cirka 80 procent av mer eller mindre kraf-
tigt förskiffrande och veckade fjällbergarter. fjällbergarterna finns från norska gränsen i 
väster fram till en ungefärlig gräns vid e45 i öster. fjällbergarterna har genom storskaliga 
överskjutningar åt öster transporterats upp på den relativt plana urbergsytan i de östra 
delarna av kommunen. urberget består till största delen av stora granitområden med 
mellanliggande områden med omvandlade (metamorforiserade) sedimentära bergarter. 
i de metasedimentära bergarterna finns också vissa inlagringar av basiska och sura vul-
kaniska bergarter. de kända malmförekomsterna innehåller fram för allt metallerna bly, 
zink, koppar, silver och guld, men även mer sällsynta metaller som till exempel vanadin.

i december 2012 pekades stekenjokk i vilhelmina och strömsunds kommuner ut som 
riksintresse avseende värdefulla ämnen eller material, enligt 3 kap 7 § andra stycket 
miljöbalken, av sGu (sveriges Geologiska undersökning). riksintresset sammanfaller 
med riksintresse för naturvård, rennäring och rörligt friluftsliv i området. då de tre senare 
riksintressena upptar en stor del av kommunens yta, avser strömsunds kommun att prio-
ritera det utpekade riksintresset för mineralbrytning i stekenjokk. kommunen anser att 
en gruvetablering, som i huvudsak berör strömsunds kommun under jord är av stor vikt 
för en positiv utvecklingen av området. i jämförelse med nya gruvprojekt finns den unika 
möjligheten att i utgå från miljökonsekvenserna när gruvan senast var aktiv. 

idag finns inga gruvor i drift i kommunen. Bearbetningskoncession är beviljad för Bellvik 
och Granberget. dessutom är det ansökt om bearbetningskoncession för stekenjokk 
(där Boliden mineral aB upphörde med gruvdrift 1988).

undersökningstillstånd är beviljade av Bergsstaten på ett tjugotal platser i kommunen. 
kartan redovisar alla nu aktuella beviljade undersökningstillstånd. eventuella tillstånd 
som tillkommit senare finns redovisade på Bergstatens hemsida.

!!!
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det är troligt att gruvnäringen och verksamheter knutna till denna framåt i tiden kom-
mer att vara viktiga delar av kommunens näringsliv. en analys behöver göras för att ta 
till vara de möjligheter en gruvverksamhet kan skapa. till exempel kan nya utbildningar 
behövas för att tillgodose arbetskraftsbehovet inom gruvsektorn.

Ställningstagande
• Gruvdrift skapar en möjlighet att stärka näringslivet och öka antalet arbetstillfällen i  
 kommunen.  samtidigt måste detta ske med befogad hänsyn till andra näringars och  
 miljöskyddets intressen. 

• riksintresset för mineralbrytning i stekenjokk bör prioriteras före de andra riksintressena i  
 området, då dessa redan upptar en stor del av kommunens yta. anmärkning: Länsstyrelsen  
 anser inte att riksintresse mineralbrytning ska prioriteras före de andra riksintressena.

• Geologisk information bör inhämtas som underlag för ställningstaganden till exploaterings- 
 företag och till riskbedömningar.

• uranbrytning ska inte tillåtas i kommunen.

Berg- och gruStäkter 

täktverksamhet, det vill säga uttag av berg och lösa avlagringar (grus, sand, sten, mo-
rän, lera, jord och så vidare) för olika ändamål, finns i kommunen både som kommersi-
ella täkter av berg, grus och morän samt som husbehovstäkter.

uttag av berg och lösa avlagringar har i regel alltid ett syfte. uttagen av material är 
viktiga för samhället; konstruktion av vägar och vägunderhåll, tillverkning av betong och 
andra byggnadsändamål med mera. olika kvaliteter på materialet har olika avsättnings-
områden.

inom ramen för det nationella miljömålen ”God bebyggd miljö” och ”Grundvatten av 
god kvalitet” har riksdag och regering tydligt visat på vikten av att skydda naturresursen 
naturgrus (naturligt sorterade jordarter) i landet. målet syftar till att naturgrusavlagringar 
ska finnas kvar som grundvattenmagasin, insatsvara för vissa angelägna användnings-
området och som en del i natur- och kulturlandskapet. regionalt har Jämtlands län till 
2011 satt målet att naturgrus högst ska utgöra 25 procent av den totala ballastproduk-
tionen. inventering av grusförekomster i kommunen genomfördes 1994 av länsstyrelsen 
(Grus- och bergförekomster i strömsunds kommun). 

Ställningstagande
• uttag av naturgrus ska begränsas, särskilda skäl ska finnas för täktverksamhet av naturgrus.

• täktägare ska efterbehandla/återställa avslutade täkter så att de blir väl anpassade till kringliggande  
 landskap och om det är möjligt även gynna hotade arter och biologisk mångfald i samband med  
 efterbehandlingen.

• täkterna ska förläggas så att buller, damning, föroreningar och  andra olägenheter minimeras, samt  
 skyddsvärda områden undantas. 

!!!

!!!
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torvtäkter
torv är en inhemsk naturtillgång som fram för allt används till energi, jordförbättring och 
strö. andra användningsområden för torv är sanerings- eller filtermaterial, fibermaterial 
och byggnadsmaterial.

i sverige bryts knappt fyra miljoner kubikmeter torv per år (2,2 miljoner kubikmeter en-
ergitorv och 1,3 miljoner kubikmeter jordförbättrings-/strötorv). i Jämtlands län finns 43 
koncessioner (6 800 hektar) för torvtäkt, varav en i strömsunds kommun (långmarks-
flon, täktägare sCa skog aB, koncession till och med 2027). 

torvmark definieras som markområde med ett torvlager på 30 till 40 centimeter. detta 
uppkommer oftast på myrmarker (våta torv- eller fastmarker med ringa skogsproduk-
tion). en torvmarks tillväxt är i medeltal cirka 0,5 mm per år i höjdled. Bildandet av 
nuvarande torvmarker har således skett under flera tusen år. 

en myr utgör en del i ett hydrologiskt system som påverkar den närliggande fastmarken 
och kan ha en reglerande funktion på vattenmängd och vattenkvalitet längre ner i vat-
tensystemet. myrar bidrar med svämskog och höga vattenflöden, vilket skapar speciella 
habitat. på så vis utgör myren en del i skogens landskapsmosaik. många skogsarter 
använder myrar under delar av sin livscykel. vissa arter är specifika för vissa typer av 
myrar, varför fördelningen av myrar och myrtyper i landskapet är viktig för spridningen 
av dessa arter.

en torvtäkt innebär ett ekosystemskifte. under täktperioden på 10 till 30 år finns inte 
mycket liv på torvmarken. när täkten sedan ska avbrytas är exploatören skyldig att ge-
nomföra en efterbehandling. det vanligaste är att man skapar en våtmark eller planterar 
skog, men även jordbruk eller återskapande av myrmark med torvbildning kan vara 
möjlig efterbehandling.

ett antal myrar i strömsunds kommun är beskrivna i naturvårdsverkets myrskyddsplan 
(2007), vilken föreskriver skydd för ytterligare åtta myrområden i kommunen. dessutom 
bör myrar som uppfyller något av följande kriterier undantas från torvtäkter:

• områden som inte har påverkats nämnvärt av dikning och som  
 därmed behållit sina myrkvaliteter.

• skogar där successionen har gått långt efter dikning och där det har  
 utvecklats lövträd och död ved.

• dränerade myrar med ett glest trädskikt som inte har svarat på  
 dräneringsåtgärden och därför har betydelse som refuger för  
 gammelskogsarter.

• vattensamlingar i igenväxta diken och äldre diken med rinnande  
 vatten med bäckliknande miljöer.

i strömsund finns stora arealer torvmark, cirka 26 000 hektar öppen myr och cirka 
150 000 hektar skogsmyr (ofta myrmark som dikats för skogsproduktion och som all-
mänt anses ha låga naturvärden). en lyckad dikning av en myr leder till ökad trädtillväxt 
och att myrens växter på sikt ersätts av skogsmarksväxter. markförhållandena ändras 
kraftigt och torvackumuleringen – som är det som kännetecknar en myr – avbryts.  
Generellt kan man säga att myren övergår till skogsmark, även om torvlagret är djupt. 

Ställningstagande
• torvbrytning på redan dikad torvmark skulle kunna var förenligt med miljömålen, förutsatt  
 att biologisk mångfald på landskapsnivå sätts i fokus av vid val av brytningsobjekt och   
 efterbehandling.

• täkterna ska förläggas så att buller, damning, föroreningar, urlakning till närliggande vatten- 
 drag och andra olägenheter minimeras, samt skyddsvärda områden undantas.

• myrar upptagna i naturvårdsverkets myrskyddsplan, samt myrar som uppfyller någon av de  
 ovan angivna kriterierna ska undantas från torvbrytning.

!!!



Översiktsplan fÖr strÖmsunds kommun • sida 106

BilaGor

Bilaga 1 arbetsgång
i november månad 2011 får miljö- och byggavdelningen uppdrag av kommunstyrelsen 
i strömsund att revidera kommunens översiktsplan. 

en arbetsgrupp, som ska arbeta med revideringen, sätts samman, bestående av 
susanne Hansson (kommunalråd), Jan-olof andersson (kommunalråd), tommy Johans-
son (ordförande miljö- och byggnämnden), anders Bergman (miljö- och byggchef) och 
Jenny novén (planingenjör). i arbetsgruppen har även Gunilla mellgren (processledare 
jämställdhetsintegrering) ingått vid vissa tillfällen. under våren 2012 blev lars andreas-
son ny ordförande i miljö- och byggnämnden och ersatte då tommy Johansson även i 
arbetsgruppen. 

gruppen har under framtagandet av den nya planen haft regelbundna träffar ungefär 
varje månad under arbetets gång. under träffarna har de förslag till skrivningar som pro-
ducerats av tjänstemännen på miljö- och byggavdelningen processats. då textmaterialet 
ansetts färdigt har det i fyra omgångar skickats till kommunstyrelsens ledamöter, för att 
ge dessa möjligheter att i ett tidigt skede påverka materialet, samt kunna följa arbetet 
med planen. vid några tillfällen under arbetes gång har kommunstyrelsen besökts och 
informerats om det pågående planarbetet.

under augusti 2012 genomfördes en visionsdag med kommunstyrelsen, för att skapa 
en politisk viljeinriktning med översiktsplanen. dagen leddes av rolf lindahl, från vux-
enskolan, som tillsammans med de deltagande politikerna processade fram en vision för 
kommunens översiktsplan.

för att kunna få intryck och tyckande från kvinnor och män, flickor och pojkar 
boende i kommunen eller med anknytning till strömsunds kommun, bjöds det under 
hösten 2012 in till medborgardialoger, en e-panel upprättades och elever vid kommu-
nens gymnasieskola engagerades i planarbetet. 

Medborgardialogerna genomfördes i kommunens fem större orter. Deltagarna 
bjöds in via annonser i dagstidningar, affischering på orten och annons på kommunens 
hemsida. dialogerna leddes av en moderator. under dialogerna gavs en kort presenta-
tion av vad en översiktsplan är och vad den har för syfte. därefter fick deltagarna utifrån 
kartmaterial arbeta med aktuella planeringsfrågor fram för allt i närområdet. i kartorna 
markerade deltagarna lämpliga och olämpliga områden för lis (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen), platser som är värda att bevara, önskemål om vägar, skoterleder med 
mera. dialogerna avslutades med att materialet redovisades under mötet. det under 
medborgardialogerna framtagna underlaget har använts för flera ställningstaganden 
i översiktsplanen. Bland annat har alla anvisade lis områden grund i av medborgarna 
föreslagna områden (se text om framtagande av lis områden).

e-panelen startades i mars 2012. annons i dagstidningar och på kommunens hemsida 
bjöd in till deltagande. totalt har cirka 100 personer deltagit i e-panelen. ett antal frågor 
rörande kommunens planeringsarbete har ställts och deltagarna har kunnat besvara des-
sa. svaren har sammanställts och återkopplats till e-paneldeltagarna. de sammanställda 
svaren har använts för vissa av planens ställningstaganden.

i arbetet med att samla in underlag till planen har även en gymnasieklass, som läste 
kursen ”staden och framtiden” involverats. klassen har besökts vid några tillfällen och 
då fått information om vad en översiktsplan är och varför den ska finnas. flickorna 
och pojkarna har sedan på kartor fått ”tycka till” genom att markera platser de tycker 
är fina, undviker/känns otrygga, tycker är fula och tycker om att vara på. därefter har 
klassen gjort motsvarande ”undersökning” i ett antal andra klasser på Hjalmar strömer-
skolan. kartmaterialet har sammanställts och arbetet har resulterat i ett underlag, vilka 
planerarna använt i planeringsarbetet till exempel vad gäller utpekande av lis områden.

under planarbete har dessutom träffar genomförts med skoteralliansen i kommunen, 
samt med kommunens näringsliv, anordnat av suaB. deltagande i träffar vid samråd 
med kommunens samebyar, länsstyrelsen skoterträffar, strömsund turism, länsstyrelsen 
vattendirektivet, medborgardialog om tillgänglighet och lupp konvent har skett med 
beaktande av översiktsplansfrågor. dessutom har kommunen deltagit i ett antal webbse-
minarier och konferenser med anledning av planarbetet.

arbetsgrupp

arbetsgruppen som arbetat med revide-
ringen av översiktsplanen har bestått av:

susanne Hansson  kommunalråd

Jan-olof andersson kommunalråd

tommy Johansson  ordförande 
(t o m våren 2012) miljö- och byggnämnd

lars andreasson  ordförande 
(fro m våren 2012) miljö- och byggnämnd

anders Bergman  miljö- och byggchef

Jenny novén  planingenjör

Gunilla mellgren  processledare jäm- 
  ställdhetsintegrering 

arbetsgången

nov kommunstyrelsen ger miljö- och  
2011 byggavdelningen uppdrag att  
 revidera den kommunövergripande  
 översiktsplanen.

aug visionsdag med kommunstyrelsen  
2012 för att ta fram en vision med  
 översiktsplanen. dagen leddes av  
 studieförbundet vuxenskolan.

Höst under hösten hålls möten, så  
2012 kallade medborgardialoger, där  
 kommuninvånarna var med och  
 lämnade synpunkter.

• e-panel upprättas.

• elever vid kommunens gymnasie- 
 skola engageras i planarbetet.

• träffar med skoteralliansen,  
 kommunens näringsliv i samarbete  
 med suaB.

• deltagande i träffar vid samråd med  
 kommunens samebyar, länsstyrel- 
 sens skoterträffar, strömsund turism,  
 länsstyrelsen vattendirektivet, med- 
 borgardialog om tillgänglighet samt  
 lupp-konventet.

• deltagande i ett antal webb- 
 seminarier och konferenser med  
 anledning av planarbetet.

feb samråd med länsstyrelsen i  
2013 Jämtlands län.

april konsekvensbedömning till översikts- 
2013 planen skrivs. samrådshandlingar  
 har skickas till angränsande  
 kommuner och länsstyrelser.
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den 13 februari hölls ett samråd med länsstyrelsen i Jämtlands län. då presenterades 
det pågående arbetet med översiktsplanen och länsstyrelsen och trafikverket gavs möj-
lighet att kommentera de då klara delarna av planen.  

under våren 2013 gavs en miljö- och hälsoskyddshandläggare (elisabeth olsson-Hedin) 
uppdraget att skriva konsekvensbedömning till översiktsplanen. samrådshandlingar för 
avgränsningarna av mkB:n har gått ut till angränsande kommuner och länsstyrelser, 
samt länsstyrelsen i Jämtlands län.

den 24 september antar kommunstyrelsen samrådsförslaget och beslutar att det ska 
ut på samråd. förslaget finns tillgängligt i kommunhuset, kommunens bibliotek och på 
kommunens hemsida. samrådsförslaget skickas ut till andra myndigheter, bransch- och 
intresseorganisationer, lokala föreningar och grupper.

under samrådstiden har det genomförts samråd i kommunens fem större orter, samt 
med länsstyrelsen, samebyarna och några övriga (organisationer och föreningar). en 
gymnasieklass får samrådsförslaget presenterat och klassen arbetar under lektionstid 
med ett samrådsyttrande.

den 13 december går samrådstiden ut. Yttranden från 35 myndigheter, organisationer, 
föreningar och privatpersoner har kommit in. samrådsredogörelsen påbörjas.

den 14 januari 2014 godkänner kommunstyrelsen samrådsredogörelsen och beslutar 
att planen ska ut för utställning (granskning) till den 31 mars.

efter utställningstidens utgång skrivs ett granskningsutlåtande, vilket föranleder min-
dre ändringar i planen. planen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

 

mkB:n = miljökonsekvensbeskrivningen



Översiktsplan fÖr strÖmsunds kommun • sida 108

BilaGor

Bilaga 2: natura2000 områden 
i kommunen var följande 44 områden klassade som natura2000 områden mars 2013:

lokal  Miljö  yta (hektar)

ammerån vattendrag  4 097 

Bjurälven – korallgrottan vattendrag, grotta, fjäll  4 896 

Bodflon, fyrån våtmark  56 

Bollsberget skog  332 

Borgflon våtmark  34 

fastermyrtjärnen, södra Ön Blekesjö  1 

frostvikenfjällen fjällområde, spa  52 757 

Grenås, Öjån Gräsmark  0,6 

Gråberget – Hotagsfjällen fjällområde  113 435 

Gröndalen, frostviken vattendrag, skog  29 

Hagamarken, solberg skog, våtmark  47 

Hostån våtmark  35 

Hällingsåfallet kanjon  16 

Höjden, Äspnäs skog  144 

Jormön skogsbete  199 

kalvhallbäcken skog, artlokal  38 

kattögeltjärn skog, våtmark  574 

kullflon – nyflon våtmark, skog  3 644 

kälaslåtten skog  375 

källberget – storberget skog  222 

käringmyren – Järvnäsberget skog, våtmark  24 

laholmsnäset, västra skog, våtmark  95 

lerdalsälven – tvärlidån vattendrag, skog  70 

mellanmyran – abborrholmberget skog, våtmark  35 

mjövattenberget skog  77 

näverkälsbodarna, myr norr om våtmark  32 

ol-nilskojan skog  163 

rosenbergsråkarna våtmark, skog  101 

rörströmsälven (Jämtlands län) vattendrag  1 934 

saxvattnet skog, våtmark  5 987 

siljeåsberget skog, våtmark  119 

siljeåsen, ersta-enrisvägen skog, våtmark  323 

sjulsåsen skog, klippvägg  1 

sprötberget – Bodberget skog  149 

stenflon, Grenåskilen våtmark  30 

stensjön, svansele skog, våtmark  1 447 

stikkenjukke (saxån) vattendrag  83 

stormyrhögen skog  36 

svedjeflon – sidflon våtmark, skog  170 

sälgåsen skog  11 

tannsjö skog  16 

tjärnflon Hostån våtmark  71 

vackermyren våtmark  177 

vallån, frostviken vattendrag, skog  187 
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lokal  Miljö  yta (hektar)

vallån, frostviken vattendrag, skog  187 

frostvikenfjällen fjällandskap, skogslandskap,  
  odlingslandskap, vattendrag,  
  sjö, myrkomplex  ca 233 000

Bjurälven – korallgrottan fjällandskap, skogslandskap,  
  odlingslandskap  ca 8 000

Jormli – Blåsjöfjällen fjällandskap, skogslandskap  ca 14 000

fågelberget Geovetenskap  507

abborrfallet  Geovetenskap  6

Grubbmyran Geovetenskap, våtmarkslandskap  567

Gråberget – Hotagsfjällen  fjällandskap, skogslandskap,  
  sjö, odlingslandskap,  
  våtmarkslandskap, myrkomplex  
  (även krokoms kommun) ca 140 000

Bellvikssjön – rörströmssjön  Geovetenskap  ca 3 000

storflon Geovetenskap, våtmarkskomplex,  
  kärrkomplex  484

ammerån – storån – Öjån Älvdal, vattendrag,  
  våtmarkslandskap,  
  våtmarkskomplex, sjö (även i  
  krokoms och ragunda kommuner)  ca 22 000

Gisselåsmyren – nordvattnet  Geovetenskap, våtmarkskomplex  152

långvattnet Geovetenskap  281

kälaslåtten  Geovetenskap, myrkomplex  371

tåsjö – saxån  Jordartsstratigrafi  15

tåsjöberget Geovetenskap  19

lillvattenflon – kråkflon  våtmarkskomplex  ca 1 700

Björnåflon – raskflon våtmarkskomplex  750

ruven, n Yxskaftkälen våtmark  17

ramsflon våtmarkskomplex  241

Bodflon, fagerdal  våtmarkskomplex  460

Borgflon våtmark  63

Bodflon våtmark  58

Jormön naturbetesmark  199

tokbäckfloarna våtmarkskomplex  ca 1 000

åsjömyren  myrkomplex  418

myr o Bodtjärnen Backkärr  186

Bilaga 3: riksintressen naturvård 
följande områden var i mars 2013 klassade som riksintresse för naturvård:
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Bilaga 4: 
framtagande av lis områden 
i arbetet med att ta fram lämpliga lis-områden i kommunen har fram för allt medbor-
gardialogerna använts. under hösten 2012 besöktes de fem större orterna i kommunen.

inbjudan till medborgardialogerna hade tidigare skett via annonser i dagstidningar, af-
fischering samt annons via kommunens hemsida. 

dialogerna leddes av en moderator. mötet inleddes med en kort genomgång av en vad 
en översiktsplan är och vad den har för syfte. därefter redogjordes det för vad ett lis-
område är och varför dessa kan pekas ut i en översiktsplan. 

mötesdeltagarna gavs därefter möjlighet att på kartor markera, i deras tycke, områ-
den lämpliga som lis-område, samt områden icke lämpliga som lis-områden. under 
arbetet med framtagandet av översiktsplanen har det dessutom inkommit ett mindre 
antal ”medborgarförslag” till lämpliga platser för lis-områden i kommunen. samtliga av 
medborgarna utpekade lis-områden och icke lämpliga lis-områden har därefter ritats 
in på karta. de aktuella inritade områdena har därefter granskats utifrån de uppsatta 
urvalskriterierna för lis, vilka anger såväl lämpliga som olämpliga områden. 

Urvalskriterier – Lämpliga områden

• området är beläget i anslutning till befintliga byar och  
 bebyggelsestråk.

• området har närhet till eller bedöms ha möjlighet till att förstärka  
 underlag för service (det vill säga handel, skola, äldreomsorg,  
 sjukvård, kollektivtrafik etceter) och leda till positiva  
 sysselsättningseffekter. 

Urvalskriterier – Olämpliga områden

• riksintressen och naturreservat som bedöms lida skada av  
 exploatering.

• tätortsnära strandområden.

• vattenskyddsområden.

• Helt oexploaterade sjöar.

• områden där risk för ras, skred och översvämningar råder.

• sjöar och vattendrag inom områden för storskalig  
 vindkraftsutbyggnad utpekade i den fördjupade översiktsplanen för  
 vindkraft.

• värdefulla ängs- och betesmarker.

• värdefulla våtmarker.

• Övriga områden med stora värden för natur, kultur, försvarsmakten  
 eller friluftsliv.

• Badplatser.

• värdefulla natur- och friluftsområden utpekade av medborgarna.

• områden där exploatering innebär risk för att  
 miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppfylls.

detta har resulterat i att ett antal av medborgarna utpekade områden har tagits bort, 
då de inte uppfyller kriterierna för lämpliga områden, eller om de uppfyller något av 
kriterierna för olämpliga områden. de borttagna områdena och orsaken till borttagan-
det redovisas nedan. de områden som pekats ut och uppfyller ovan angivna kriterier 
redovisas på karta i huvudtexten, avsnitt lis områden. 
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Borttagna liS-områden

ankarvattnet
mellan ankarvattnet och ankarvattsliden är det en längre sträcka obebyggt. där är  
riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv. Bättre då att peka ut i närhet av befintlig 
bebyggelse.

lerdalsälven – tvärlidån
olämpligt ur naturvårdssynpunkt, natura2000 område.

jormlien – åsarna
delar som är helt obebyggda nedanför åsarna verkar terrängen obyggbar. form av 
sanddyner. mossaflon och längs tvärlidån är utpekat natura2000 samt värdefull  
våtmark.

Storön (nedanför jorm)
norra delen helt obebyggd.

vågen och Bränna (kvarnbergsvattnet)
delar som är borttagna är områden där ny bebyggelse ej bedöms som i anslutning till 
befintliga byar och bebyggelsestråk. det är längre obebyggda sträckor.

Mitt över vattnet från vågen och Bränna
någon enstaka gård i övrigt obebyggt.

lerdalsälven –tvärlidån
naturvärden. 

Björkvattnet
västra sidan obebyggd och värdefulla våtmarker.

nordöst om gäddede
obebyggt område, vattentäkt.

Sydväst om gäddede
till en början detaljplan, senare obebyggt, någon enskild gård vilken inte är en  
anslutning till byar och bebyggelsetråk.

risnäs (norr och söder om)
skyddat med ängs- och betesmark. liten del blir utpekat lis. norr och söder om  
risnäs är obebyggd.

norr om Svaningen
obebyggda områden.

korsselet
område där ny bebyggelse ej bedöms som i anslutning till befintliga byar och  
bebyggelsestråk.

holmtjärnen
endast en gård vid hela sjön. kan inte anses som by eller bebyggelsestråk.

Södra delen av renåsjön
100 till 150 meter kring fornminnen borttaget.

nv delen av flåsjön
100 till 150 meter kring fornminnen borttaget.
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gärdnäs
ett litet område är borttaget på grund av ängs- och betsmark.

äspnäs
ett litet område är borttaget på grund av ängs- och betsmark. 

renålandet
västra sidan av sjön är obebyggd förutom en gård som inte kan anses utgöra by  
eller bebyggelsestråk.

norr om rörström
riksintresse naturvård samt obebyggt.

rörströmsälven
tre områden natura2000. 

lidsjöberg
del av norra delen – ängs- och betesmark.

renåsjön
södra delen fornlämningar.

ringvattnet
obebyggda strandremsor. för långt från förtätning av bebyggelse.

Björksjönäset
södra delen obebyggd. långt från bebyggelsestråk.

Stamsele-Stamåsen
ena området obebyggt, andra har några enstaka bodar som inte kan utgöra  
bebyggelsestråk.

Söder om Backe samhälle (omkring sågen)
detaljplan.

johannesberg (väster om Backe)
Översvämningsrisk, 100-års flöde.

Silsjönäs/Sil/noret
Borttagna områden har översvämningsrisk, 100-års flöde.

rudsjö
Obebyggt längre sträcka.

Silsjön
100 till 150 meter kring fornminnen borttaget.

Saxån norr om norråker
Översvämningsrisk, naturvärden.

gåxsjö
längre sträcka obebyggd. 
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koordinater för start- och slutpunkter till anvisade liS-områden

rt90 2,5 gon v

liS id Startpunkt X Startpunkt y Slutpunkt X Slutpunkt y

 1 1479273.6530442 7045509.0681328 1478714.5361526 7046649.5257207

 2 1480609.2583967 7049598.8780943 1478529.6705163 7052193.1300822

 3 1465329.9440524 7064006.1409113 1461633.5303729 7064250.6218314

 4 1458963.9775449 7068906.7302505 1460054.9017255 7068080.7495721

 5 1457674.7432542 7069171.2028812 1459494.060972 7067600.3484646

 6 1473582.3681644 7096877.5436889 1473138.4365944 7099039.258665

 7 1479568.2189868 7099174.2002118 1478659.3808182 7100898.9978013

 8 1479694.1103984 7099172.4000578 1480544.0980644 7099090.0530114

 9 1486290.4887898 7086928.1423272 1484327.5708967 7092387.5894874

10 1480393.2230267 7086290.467762 1481283.2059397 7085340.6764891

11 1485891.3281417 7084525.3667238 1484527.5636279 7088647.6694657

12 1486515.5476286 7083231.5660144 1482513.2762982 7084679.6699274

13 1487011.6816977 7077512.9866805 1486484.8067984 7081778.6216872

14 1492418.0262182 7079277.1176356 1490860.4963215 7080084.0666856

15 1495205.6429698 7077378.7351927 1493480.0159121 7078281.2624212

16 1510920.7397185 7068346.7423329 1508527.7223918 7069115.6581283

17 1512143.7991553 7066164.8856333 1509337.2034259 7068445.950822

18 1520705.8668159 7069609.8204134 1521251.4732487 7068051.2670493

19 1519475.6397426 7067486.4987225 1520992.1433744 7067411.8923385

20 1523996.6038141 7065616.6487211 1519858.0896523 7066962.7439053

21 1530565.4086623 7065821.8462797 1530505.2219605 7066990.7563023

22 1530635.7405804 7067486.7287422 1530384.5268792 7071890.8555996

23 1531492.780409 7072840.0768236 1531251.2170354 7072475.0455882

24 1532108.2816084 7075326.6395966 1531556.9839566 7076100.4658123

25 1530665.06273 7075997.2569808 1527272.2879507 7079034.6568885

26 1529045.9934359 7078588.6687257 1524315.5430202 7080414.1849335

27 1522728.064115 7080716.7508238 1523506.6476042 7080365.1407368

28 1528148.6779235 7081313.9019215 1528082.2473771 7081255.1968982

29 1530679.2330402 7081794.5930538 1526516.5930592 7082783.0176325

30 1514324.690732 7080808.3086583 1513963.1086249 7082234.3706852

31 1511215.586098 7082919.6393231 1512870.4935749 7083378.6486001

32 1500805.1837514 7102366.7733976 1501046.2769809 7109851.8538894

33 1504234.7864907 7104293.2882478 1503662.4065846 7109861.5747212

34 1500695.5659266 7111231.7819687 1499687.2881421 7113609.3054113

35 1497923.6123992 7114476.8996506 1498936.7235958 7114097.8572163

36 1514942.1302451 7104644.8183279 1512116.3740787 7106661.8409228

37 1509285.7432597 7117988.5001352 1507252.5429373 7120986.2066464

38 1506884.7417302 7118973.6744358 1500086.9106862 7124995.2796993

39 1501981.1462898 7126466.6956071 1498398.0373552 7129837.9640836

40 1497820.3291485 7128451.545449 1497278.2034321 7129915.8607492

41 1490526.8176832 7124694.6939785 1483430.6183026 7126943.6164168

42 1488870.2935703 7123876.753988 1482825.0808604 7126579.0452208

43 1481314.9035545 7118674.3088193 1482011.9211543 7119276.8603791

44 1480808.3108395 7119502.2096621 1480684.0525603 7119745.8105068
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liS id Startpunkt X Startpunkt y Slutpunkt X Slutpunkt y 

45 1472312.6737253 7120236.4124872 1472955.5587605 7120688.9212079

46 1472865.0931245 7120781.4691272 1472596.5500741 7121284.3721602

47 1471253.3234373 7131308.0398768 1471360.7060152 7133012.1756982

48 1471448.2023196 7133609.2867925 1471560.7977242 7133304.4907113

49 1459611.9516845 7133699.1044781 1460355.3403462 7132390.0424628

50 1462019.8074211 7130483.1792942 1461473.7638367 7131627.2271893

51 1467402.1580927 7144407.2607658 1468062.1497772 7143665.8573245

52 1468102.9121015 7143669.8976703 1467888.6088416 7144537.0518719

53 1495793.3066855 7135314.5427098 1489245.0232179 7148694.8176483

54 1494255.0032108 7135849.6484983 1493396.9488607 7140715.9549039

55 1492118.989782 7142706.9052678 1488796.2499877 7148006.9387871

56 1482017.0597476 7152379.5929514 1482803.1078066 7152403.1349659

57 1484146.4004286 7152593.2912374 1482490.1402562 7153599.0673008

58 1465225.8937244 7162400.6804472 1464964.4028365 7163600.8831475

59 1425179.3102944 7197824.6816484 1425610.2180462 7197252.3926781

60 1426637.1613791 7195372.4118098 1426060.5254311 7196211.9936521

61 1421542.060547 7193883.7644275 1420837.495896 7193135.4203924

62 1422494.9190565 7190574.1712285 1418044.6580696 7193126.1696008

63 1417268.6562493 7191250.0490628 1417534.4774124 7192074.3395966

64 1414135.8134588 7181775.3583217 1412284.0475452 7181575.1811927

65 1415125.9123354 7181599.9233098 1415060.8922216 7181742.0954754

66 1416954.4019886 7178112.3148782 1415229.6244896 7181452.1506651

67 1417576.1965213 7177310.4362621 1417211.8100455 7177858.8031854

68 1417540.0614054 7175884.9942883 1417930.8419399 7175608.7306487

69 1419024.9169113 7174590.5535241 1417931.9306948 7175348.6983979

70 1420464.9190138 7172367.5833065 1419874.6488849 7173062.442765

71 1418955.5582741 7171043.1599767 1419421.0504908 7170661.0772822

72 1419204.1490658 7169888.8212009 1419376.5435094 7170465.1605178

73 1418971.9225904 7165972.456081 1419118.0796902 7167032.6768031

74 1414305.3787893 7163804.8406 1414282.2427472 7164117.1273221

75 1406291.2517861 7172443.9798437 1410313.3681492 7168414.1250125

76 1404441.011779 7172171.5465318 1402388.9809454 7172886.117677

77 1401934.1040892 7173265.0200994 1402293.8633566 7172877.2169154

78 1400874.7538012 7173054.2120607 1402167.4935527 7172782.6188207

79 1401656.5623144 7167611.7063502 1400714.5831059 7168902.2567815

80 1419755.1332881 7153499.1987551 1420100.3428307 7155410.4422985

81 1420790.6629382 7154085.3289097 1420358.2870169 7155692.8264619

82 1421814.4637285 7151848.4475017 1421798.9902116 7152233.0204093

83 1530226.9790935 7077501.1856707 1530770.1523241 7077184.1785446 

84 1490185.7074679 7080676.9874213 1489565.3728565 7081442.5129266
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Bilaga 5: konsekvensbeskrivning 
konsekvensbedömning av översiktsplanen finns att läsa i ett separat häfte.
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