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Läsanvisning
Planen i sin helhet är mycket omfattande. De mer övergripande
frågorna, visioner och strategier samt viktiga överväganden
redovisas i kap 3- 5 samt i inledningen av kap 6 (Huvuddragen i
mark- och vattenanvändningen). Genom att läsa dessa kapitel
erhålls en översiktlig bild av hur marken i kommunen avses att
användas samt vilka förändringar som kan förväntas under de
närmaste åren.
I kap 6-10 återfinns alla områden i kommunen där det fordras en
precisering av mark- och vattenanvändningen samt detaljerade
riktlinjer som underlag för planläggning, bygglovprövning eller
annan tillståndsprövning.
I planen finns kartor i A4 i anslutning till texten. Dessa kartor är
schematiska, noggrannare kartor där områdesgränserna tydligt
framgår finns på kommunen.

Foto: Ulf Alexandersson
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1. Inledning
Program, planens uppläggning
Gällande översiktsplan för kommunen antogs av kommunfullmäktige
år 1991. Område med fördjupningar finns över Stugun,
Hammarstrand, Kullsta, Pålgård-Gevåg, Döda fallet, Bispgården och
Ammeråns dalgång. Under 2002 upprättades ett program för
översynen av översiktsplanen. Programmet har varit föremål för
samråd med länsstyrelsen och därefter godkänts av kommunstyrelsen.
I programmet angavs vilka delar av planen som var inaktuella och
vilka nya frågor översynen borde beakta. Programmet angav också att
översynen skulle genomföras under tidsperioden 2003 till 2005.
Programmet angav sammanfattningsvis följande innehåll för
översynen:
Översiktsplanens koppling till kommunens mål och tillväxtprogram
Redovisa kopplingen mellan översiktsplanen och kommunens olika
målstyrningsdokument och tillväxtprogram.
Nomenklatur, anpassning till gällande lagstiftning
Uppdatering med hänsyn till förändringar i PBL (plan- och bygglagen)
samt MB (miljöbalken) som trädde i kraft 1 januari 1999.
Ajourföring och komplettering av allmänna intressen
Ajourföring med hänsyn till nytt eller uppdaterat underlag från bl a
Länsstyrelsen.
Hållbar utveckling, resurshushållning, miljöskydd
Bearbetning av översiktsplanen så att frågor som rör hållbar utveckling
och resurshushållning beaktas, liksom statliga, regionala och
kommunala miljömål.

Höga vattenflöden
Risk för höga vattenflöden med efterföljande översvämning har ökat
under senare år. Översiktsplanen bör därför redovisa hur dessa frågor
ska beaktas vid byggande.
Ras och skred
Inom kommunen finns flera områden som kan betecknas som
riskområden för ras och skred, främst längs Indalsälven. I
översiktsplanen bör därför redovisas var rasbenägna områden finns för
att kunna hantera plan- och bygglovfrågor.
Attraktiva boendemiljöer
Ett viktigt led i genomförandet av tillväxtprogrammet är att skapa
attraktiva boendemiljöer inom kommunen. Pågående pilotprojekt i
Bispgården avses följas upp av motsvarande åtgärder i de andra
tätorterna.
Strandnära boende
Utarbetande av förslag till lokal anpassning av miljöbalkens regler om
strandskydd som ett led i att nyttja naturresurserna för att stärka vissa
bygder. Detta kan inte genomföras förrän gällande regler i miljöbalken
modifierats. Statlig utredning pågår.
Kulturmiljöer
Översiktplanen kompletteras med riktlinjer för hur kompletterande
bebyggelse i värdefulla kulturmiljöer ska utformas, handläggning av
bygglov för värdefulla byggnader och miljöer, frågor kring förfallna
byggnader och rivning inom värdefulla kulturmiljöområden.
GIS anpassning
Översiktsplanen upprättas med tillämpning av GIS - teknik både
avseende kartor och text.
Planens uppläggning
Den nu genomförda översynen bygger huvudsakligen på
översiktsplanen från 1991 som kompletterats i enlighet med
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ovanstående programpunkter. Det innebär bl a att miljö och
hushållningsfrågorna fått en ökad betydelse.

om mark- och vattenanvändningen. Anger också mål och riktlinjer mer
allmänt för respektive område.

Översiktsplanen är kommuntäckande och ger uttryck för de fysiska
konsekvenserna av politiska målformuleringar samt hur kommunen
anser att riksintressena ska beaktas i enlighet med lagstiftningens krav.
I översynen har andra program, policydokument mm beaktats i
erforderlig omfattning så att översiktsplanen är samordnad med dessa
och redovisar deras konsekvenser för mark- och vattenanvändningen.

Kapitel 6, mark- och vattenanvändning, redovisar kommunens syn på
lokalisering av olika typer av bebyggelse och anläggningar för de
områden som markerats särskilt på plankartan.

Denna översyn behandlar översiktsplanen för hela kommunen och
omfattar inte någon av kommunens fördjupade översiktsplaner med
undantag för Ammeråns dalgång. Denna skyddas numera genom flera
olika beslut och erforderliga riktlinjer för bebyggelse mm har
inarbetats i den kommunomfattande översiktsplanen. Därigenom
erhålls ett mer samlat material.

Kapitel 8 innehåller generella rekommendationer som grundar sig på
de allmänna bestämmelserna i PBL.

Dessutom görs en marginell men principiellt viktig förändring av den
fördjupade översiktplanen för Hammarstrand genom att det tidigare
omdiskuterande utbyggnadsområdet ”Hammarstrand syd” tas bort som
ett framtida utbyggnadsområde för bostäder.

Kapitel 7, miljö och riskfaktorer, redovisar hur frågor som har med
miljö, säkerhet och risker ska beaktas.

Kapitel 9, riksintressenas behandling, visar hur kommunen tillgodosett
riksintressena.
Kapitel 10, planens konsekvenser, innehåller en kort beskrivning av
planens konsekvenser främst avseende de olika rekommendationerna
för bebyggelse.
Kapitel 11, underlagsmaterial, redovisar en sammanställning av det
material som legat till grund för planarbetet.

Den kommunomfattande översiktsplanen är indelad i följande avsnitt:
Kapitel 1, inledning, redovisar vad planen ska innehålla enligt
lagstiftningen, hur den är utarbetad samt hur den samverkar med andra
program och planer.
Kapitel 2 innehåller en kort kommunbeskrivning.

Översiktsplanens syften
Syftet med översiktsplanen är att:
•

Redovisa kommunens visioner och utvecklingsstrategier
beträffande mark- och vattenanvändningen.

•

Ge underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen i
kommunen.

•

Redovisa kommunens avvägning mellan allmänna intressen
och olika konkurrerande anspråk.

Kapitel 3, redovisar utvecklingsförutsättningar, tillväxtprogram mm.
Kapitel 4 redovisar behovet av fortsatt utredningsarbete som ett led i
kommunens utveckling.
Kapitel 5, allmänna intressen, redovisar de intressen som enligt
miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) ska beaktas i beslut
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•

Redovisa hur riksintressen skall tillgodoses och avvägas mot
lokala intressen samt hur miljökvalitetsnormer skall beaktas.

•

Ligga till grund för detaljplanering, områdesbestämmelser,
skyddsföreskrifter och för prövning av bygglov och
fastighetsbildning.

•

Informera kommunens invånare, myndigheter och andra om
kommunens mark- och miljöpolitik.

•

Planen är inte bindande utan är av vägledande karaktär. Också
för andra myndigheter på regional och central nivå som
handlägger frågor som rör mark- och vattenanvändningen i
kommunen.

Ny lagstiftning
Plan- och bygglagen
De formella kraven på vad planen ska innehålla är relativt små – det är
upp till varje kommun att göra den plan man har nytta och behov av
och som uppfyller PBL:s grundläggande regler om innehåll. Sedan
översiktsplanen för Ragunda upprättades år 1991 har dock
lagstiftningen ändrats i vissa avseenden som påverkar och skärper
kraven på översiktsplanens innehåll mm. Planen ska numera ange
förutsättningarna för resurshushållning, visa hur miljö- och
riskfaktorer beaktas samt tydligt ange planens konsekvenser för markoch vattenanvändningen.
Genom lagändring 1996 har ÖP fått en vidgad uppgift: Att förvalta
och utveckla natur- och kulturlandskapet och den byggda miljön så att
miljöproblem förebyggs och hushållning med mark, vatten, energi och
råvaror främjas.

Miljöbalken
Miljöbalken från 1999 ersatte 15 olika lagar, bl a naturvårdslagen,
miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen och naturresurslagen. Plan- och
bygglagen ingår dock inte i miljöbalken, varför den nya miljölagstiftningen inneburit att de formella kraven på den fysiska planeringen inte
förändrats särskilt mycket. Men översiktsplanen kan utgöra ett viktigt
kunskapsunderlag i prövningar enligt miljöbalken.
För översiktsplanen får miljöbalken betydelse på främst två sätt:
•

hänvisningar till naturresurslagen har ersatts med hänvisningar
till 3 och 4 kapitlet miljöbalken, vilket innebär att miljöbalkens
portalparagraf ska tillämpas (se ruta på nästa sida). En
lokaliseringsprövning enligt plan- och bygglagen ska alltså
göras med utgångspunkt i balkens målformuleringar.

•

enligt plan- och bygglagen ska det framgå av översiktsplanen
hur kommunen avser iaktta en miljökvalitetsnorm.

Införandet av reglerna om hushållning med mark- och vattenområden i
3 och 4 kap miljöbalken understryker miljöfrågornas betydelse i
planeringen och vikten av att vi hushållar med våra mark- och
vattenområden samt att de ekologiska förutsättningarna beaktas vid
alla beslut som rör ianspråktagande av mark- och vattenområden.
Plan- och bygglagen och miljöbalken har en till varandra
kompletterande hållning till hållbar utveckling. Enligt båda lagarna ska
mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning.
Det bör framhållas att ett tillstånd enligt plan- och bygglagen inte
automatiskt innebär ett tillstånd enligt miljöbalken. Det innebär att
bestämmelserna i miljöbalken bör hållas i åtanke när planer enligt
plan- och bygglagen upprättas, så att intentionerna i planerna blir
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möjliga att genomföra. Ansvaret för detta ligger i första hand på
kommunen som upprättar planer och ger bygglov.

Översynen grundar sig på tillgängligt underlagsmaterial från
länsstyrelse, länsmuseum, kommunen, intresseorganisationer m fl.
Några nya inventeringar eller uppdateringar av t ex
byggnadsinventeringen finns det för närvarande inga resurser för.

Miljöbalken 1:1 (portalparagrafen)
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och
god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde
och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar
för att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

Användargrupper
Översiktsplanen är tillsammans med andra planer viktiga
framtidsdokument för kommunen som kan vara till nytta för många
olika grupper:
•

allmänheten, för att få information om kommunens allmänna
policy och utvecklingsambitioner främst vad gäller mark- och
vattenanvändningen,

•

direkta intressenter och intressegrupper som får vägledning för
byggande och andra förändringar av mark- och
vattenanvändningen,

•

kommunens politiker som genom planarbetet kan formulera en
samsyn på kommunens mål och utveckling och erhålla ett bra
beslutsunderlag för efterföljande beslut,

•

kommunens planerare inom olika sektorer som får överblick
och riktlinjer för fortsatt planering,

•

kommunens ärendehandläggare som får ett rationellt och
lättillgängligt digitalt underlag för enskild ärendehandläggning
samt

•

prövningsmyndigheter som får underlag för sina
ställningstaganden som rör kommunen.

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Översyn av översiktsplanen
Enligt plan- och bygglagen skall kommunen ha en aktuell,
kommunomfattande översiktsplan och kommunfullmäktige skall en
gång under varje mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell.
En omarbetning behöver inte innebära att hela planen görs om, utan
kan begränsas till de delar som bedöms vara inaktuella. Det kan också
vara fråga om en fördjupning för vissa områden.
Den nu aktuella översynen av planen syftar till att göra den aktuell
samt tillföra nytt innehåll som svarar mot nya lagkrav. Planen
samordnas dessutom bättre med andra övergripande kommunala
program och planer.
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Planarbetets bedrivande, arbetsprocessen
Kommunens utvecklingsarbete med koppling till tillväxtprogram mm
drivs i första hand av kommunstyrelsen och näringslivsavdelningen
och inom ramen för detta arbete sker ett utåtriktat arbete i dialog med
kommuninvånare, organisationer, företagare m fl.
I Bispgården har under de två senaste åren ett brett utvecklingsinriktat
arbete bedrivits. Det omfattar olika delar av den fysiska miljön i
samhället, tillskapandet av aktiviteter, attitydförändringsarbete mm.
Arbetet har huvudsakligen varit inriktat mot att göra Bispgården
attraktivare som boende- och arbetsort. I detta arbete har flera olika
lokala arbetsgrupper deltagit med representanter från företag,
organisationer, hyresgäster m fl. Arbetsprocessen behandlar många
frågor som rör den fysiska miljön och utgör därmed en översiktlig
planeringsprocess som bedrivs med lokalt deltagande.
Översiktplanarbetet bedrivs med en av kommunstyrelsen utsedd
arbetsgrupp bestående av:
Jim Salomonsson, bygg- och miljönämnden
Eivor Dahlén, bygg- och miljönämnden
Britt-Inger Håkansson, kommunstyrelsen
Tore Fischer, kommunstyrelsen
Följande tjänstemän har ingått i arbetsgruppen:
Kurt Backman, kommunjurist
Håkan Norlander, teknisk chef
Rolf Ivansen, byggnadsinspektör
Ulf Alexandersson, stadsarkitekt
Det praktiska planarbetet har utförts av Ulf Alexandersson.
Sammanställningen av planeringsunderlag samt det grundläggande
GIS arbetet har utförts av Thomas Fryklund, projektanställd.

Översiktsplan Ragunda kommun -11-

-12- Översiktsplan Ragunda kommun

2. Kommunbeskrivning
Ragunda kommun i östra Jämtland är befolkningsmässigt den minsta
av länets åtta kommuner. Antalet invånare uppgår till knappt 6000
personer. Liksom många andra inlandskommuner minskar
invånarantalet, för närvarande med ca 100 personer/år

Det är väl sörjt för fritids- och sportaktiviteter i kommunen.
Slalombackar och elljusspår finns i alla de tre tätorterna. Simhall finns
i Stugun. I Bispgården finns sporthall för utövande av de flesta
inomhussporter. För den naturintresserade erbjuder kommunen rika
upplevelser.
Ytterligare fakta om Ragunda kommun återfinns på kommunens
hemsida, www.ragunda.se.

Kommunen bildades 1974 genom sammanslagning av Fors, Ragunda
och Stuguns före detta kommuner. Centralort är Hammarstrand med ca
1100 invånare, de två andra tätorterna är Bispgården och Stugun.
Ragunda kommun är naturskönt belägen mitt emellan kust och fjäll
med Indalsälven som rinner rakt igenom i kommunens
längdsträckning.
Till Östersund är det tio mil från Hammarstrand och till Sundsvall
knappt elva mil, vilket innebär en dryg timmes buss- eller bilfärd till
tåg och flygförbindelser. Genom riksväg 86/87 når man kommunen
från båda städerna och sträckan Sundsvall – Hammarstrand innehåller
vyer över Indalsälven som gör den så kallade Indalsleden till en av
Sveriges vackraste vägar att färdas på.
Bispgården är kommunens industriort med Z-lyften som största
arbetsgivare med ett hundratal anställda.
I Stugun ligger en av kommunens större industrier, Jämtlamell AB.
Här finns också IT företag.
Inom kommunens gränser ligger nio stora kraftverk, vilka svarar för
tio procent av landets totala elproduktion från kraftverken.
Turismen har ökat i betydelse där den thailändska paviljongen (Kung
Chulalongkorns minnesbyggnad), Döda fallet, Ammerån och
Skyttmon utgör några av besöksmålen.
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3. Planeringsförutsättningar
Allmänt om utvecklingsförutsättningar och
näringslivsinriktning
Kommunens näringsliv är i huvudsak koncentrerat till Indalsälvens
dalgång och främst till tätorterna Stugun, Hammarstrand och
Bispgården. I Bispgården finns tyngdpunkten av kommunens industri,
där bedöms också de bästa utvecklingsförutsättningarna finnas för
industrin.
Kommunen rymmer omfattande skogsarealer, som tillsammans med
vidareförädlingsledet sysselsätter många kommuninvånare. Skogsbruk
bedrivs inom i stort sett hela kommunens yta. Jämtlamell i Stugun är
ett av de modernare sågverken i Norden och har en avgörande
betydelse för sysselsättningen i Stugunområdet.
Näringslivets utvecklingsförutsättningar bedöms i första hand finnas i
kommunens tre större tätorter, men kommunen är också angelägen om
att småskalig verksamhet utvecklas runt om i de olika byarna.
Vinterturismen är i första hand koncentrerad till Hammarstrandsområdet. Sommarturismen bedöms allmänt ha bättre förutsättningar
inom kommunen och också förutsättningar att expandera mer än
vinterturismen. Den thailändska paviljongen, Kung Chulalongkorns
minnesbyggnad och Döda fallet utgör de stora turistattraktionerna
inom kommunen, men även Ammerån, Skyttmon, Borgvattnet och
andra orter/områden har förutsättningar att utveckla en småskalig
turism.
Jordbruket inom kommunen är i första hand koncentrerat till
Indalsälvens dalgång samt några byar belägna inom andra delar av
kommunen.
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Inom Ragunda kommun finns mångsidighet med basnäringar inom
jord, skog, verkstadsindustri, vattenkraft och IT företag. Totalt finns ca
500 företag som täcker de flesta branscher. Dessutom arbetar många
av kommunens invånare inom offentlig verksamhet.
Kommunen har en speciell industrikultur. Bispgården är ett av
Jämtlands industristarkaste samhällen. Där finns världsledande företag
som Z-lyften, den största tillverkaren av bakgavellyftar i världen,
Kjellbergs plast som fått designpriset ”utmärkt svensk form” samt Fors
industrier med en unik granuleringsmaskin.
I Stugun finns ett av Nordens modernaste sågverk, Jämtlamell AB, och
i Hammarstrand har det expanderande elektronikföretaget Hamlet AB
etablerat sig. Inom den växande IT- och tjänstebranschen finns Fujitsu
och Infocare i Stugun och försäkringsbolaget Aktsam i Hammarstrand,
som med specialisering på bilförsäkringar ”för vanliga bilar” har
bevisat sig vara ett vinnande koncept.

Tidigare fördjupade översiktsplaners
aktualitet
Från slutet av 1970- talet och framåt har ett antal områdesplaner
utarbetats och antagits av fullmäktige. De utgör numera fördjupningar
av översiktsplanen enligt kommunfullmäktiges beslut om antagande
om översiktsplan från 1991 och omfattar följande områden:
Stugun
Hammarstrand
Kullsta
Pålgård-Gevåg
Döda fallet
Bispgården
Ammeråns dalgång
Dessa planer är fortfarande aktuella i sina huvuddrag (med vissa
undantag enligt nedan) och redovisar grunddragen i

markanvändningen inom respektive område samt anger
rekommendationer/riktlinjer för planläggning och bygglovsprövning.
För Hammarstrandsområdet föreslås vissa förändringar inom det så
kallade Hammarstrand Syd-området. Se vidare kapitel 6, grunddragen
i mark- och vattenanvändningen, områdesanknutna rekommendationer.

Tillväxtprogram
Regionalt tillväxtprogram
Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna upprättat ett regionalt
tillväxtprogram på uppdrag av regeringen. Med tillväxtprogrammen
vill regeringen ytterligare förstärka och förbättra det
programorienterade arbetssätt som introducerades i samband med
arbetet med EGs strukturfonder och regionala tillväxtavtal. De
regionala tillväxtprogrammen skall bidra till en hållbar tillväxt.
I förslaget till tillväxtprogram har följande områden bedömts ha störst
tillväxtpotential i länet:
•
•
•
•

Upplevelsenäringarna
Skogen som resurs
Distansoberoende tjänster
Entreprenörskap och företagandets villkor

I programmet betonas det processinriktade arbetssättet, behovet av
ökad samverkan samt ett stärkt entreprenörskap.
Turismen/upplevelsenäringarna påvisar en tillväxt på ca tio procent per
år och visar inget tecken på avmattning. Den bedöms ha en hög
utvecklingspotential inom segmentet upplevelserelaterade produkter
och tjänster.
Skogen har sedan lång tid utgjort en viktig resurs för länet, där
vidareförädling av trä är och har varit ett centralt utvecklingsområde
under lång tid. I tillväxtprogrammet betonas behovet av innovativa

satsningar som bygger på skogen som resurs, olika typer av
vidareförädling, användningen som bioenergiresurs samt FoU
verksamhet betonas särskilt. Även skogens värde för jakt, miljö, natur
och andra upplevelser omnämns.
Då Ragunda är en stor skogskommun kan en positiv utveckling inom
skogen och främst olika former av vidareförädling skapa nya
arbetstillfällen.
Jämtlands län är mycket glest befolkat och har därför ett stort behov av
distansoberoende tjänster, både för att uppehålla service och för att
sänka kostnaderna. Genom pågående bredbandsutbyggnad kommer ca
140 orter inom Jämtlands län att få tillgång till bra
överföringskapacitet med god multimedia kvalitet ända fram till
slutanvändaren.
Länet behöver växande och fler företag. Därför betonas betydelsen av
att stimulera entreprenörskap och utveckla ett utbildningssystem som
främjar entreprenörskap.
Tillväxtarbetet ska beakta faktorer som bidrar till ett hållbart samhälle,
men även förhoppningsvis generera verksamheter som i sig har
huvudfokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbar tillväxt inom
de utpekade insatsområdena. Bland målen för hållbarhetskriterier
anges bland annat ökad inflyttning, att miljömålen uppnås i hög grad
samt att boendemiljöer i attraktiva lägen ökar.
Tillväxtprogram för Ragunda kommun
Målet med Ragundas tillväxtprogram är att skapa en långsiktig
ekonomisk, social och miljöanpassad utveckling. Detta betyder att
kommunen bör säkerställa en god arbetskraftförsörjning, utveckla
kompetensen i kommunen, öka attraktionskraften för boende, besökare
och näringsverksamhet och hos kommunen som arbetsgivare, utveckla
ledarskap och medarbetarskap hos de kommunalt anställda samt
underhålla och utveckla infrastrukturen.
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Visionen med tillväxtprogrammet och det övergripande arbetet med
Ragunda kommun sammanfattas i ledstjärnan ”Annorlunda Ragunda Det goda livet i det enkla samhället”, 2003.

För att Ragunda kommun ska kunna förverkliga detta tillväxtprogram
och det långsiktiga målet, krävs det att Ragunda kommun vet vart vi
vill och hur vi tar oss dit. Ragunda kommuns starka önskan och vilja
om framtiden sammanfattar vi därför i en gemensam vision:

Kommunfullmäktige fastlade år 2003 följande mål för kommunens
utvecklings- och tillväxtarbete:
•
•
•
•
•

Ragunda kommun ska skapa förutsättningar för en positiv
befolkningsutveckling
Ragunda kommun ska uppfattas som en attraktiv kommun
avseende näringsliv, arbete, boende, utbildning, kultur, fritid
samt vård och omsorg.
Kommunen ska ha en sund och långsiktig ekonomi med
kommunalskatt i nivå med genomsnittet i länet (exklusive
Ragunda) senast 2005.
Ragunda kommun ska uppfattas vara en god arbetsgivare.
Ragunda kommun ska vara miljöcertifierad senast 2004 (ej
genomfört).

För att nå det övergripande målet med kommunens tillväxtprogram
krävs att Ragunda kommun uppnår ett antal delmål. Det fordras därför
att Ragunda kommun:
•
•
•
•
•

Säkerställer en god arbetskraftsförsörjning
Utvecklar och höjer kompetensen på medarbetare
Ökar attraktionskraften för boende, besökare och
näringsverksamhet och hos kommunen som arbetsgivare.
Utvecklar ledarskap och medarbetarskap hos de kommunalt
anställda.
Upprätthåller och utvecklar infrastrukturen.

Framgång inom dessa områden är avgörande för Ragunda kommuns
framtida utveckling. I det arbete som görs och som kommer att göras
inom dessa områden krävs insikt och kunskap om medborgarnas
åsikter såväl kring nulägets styrkor och svagheter som framtida hot
och möjligheter.
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Annorlunda Ragunda - Det goda livet i det enkla
samhället
Denna ledstjärna ska fungera som ett tydligt ställningstagande om hur
vi vill att vår gemensamma framtid ska se ut och som gagnar hela
Ragunda – näringsliv, boende och besökare.
I visionen finns några nyckelbegrepp som vi vill att alla, både de som
bor och verkar här samt de som besöker oss förknippar oss med i
framtiden.
•

Annorlunda. Med det menar vi att Ragunda är en annorlunda
kommun som vågar tänka och agera annorlunda, tänka i nya
banor och pröva nya grepp.

•

Goda livet. I en värld som rusar allt fortare ska vi skapa
förutsättningar för människor att möta sig själv och andra i en
småskalig miljö med full service där det är tryggt och säkert att
leva samt nära till natur och miljö.

•

Enkla samhället. Nätverksbyggande på alla nivåer, korta
beslutsvägar och en dörr in till kommunen.

Tillgången till arbetskraft minskar successivt, särskilt inom yrken med
hög efterfrågan. En framtidsprognos pekar på att år 2015 har nära
hälften av befintlig arbetskraft avgått med pension i Ragunda
kommun. Befolkningsmängden minskar också för varje år. För att
säkerställa en god arbetskraftförsörjning samt bryta den pågående
befolkningsminskningen fordras ett flertal samverkande åtgärder. De
faktorer som Glesbygdsverket pekat ut som viktiga för landsbygden är
tillgänglighet till utbildning, tillgång till service, kommunikationer,
likvärdig infrastruktur för IT samt varierade möjligheter till arbete.

Andra faktorer som är viktiga är service, skola, dagis och butiker.
Människor söker efter möjligheter till friluftsliv, oförstörd miljö,
bygdegemenskap, små skolor, en möjlighet till lokal påverkan.

Strategiskt program för näringslivsutveckling i Ragunda kommun
I ett brett samarbete mellan kommunen och näringslivet, som kallas
Ragunda Strategiforum, har ett 10-punktsprogram utarbetats.
1.
Fler verksamhetslokaler
Åtgärder skall vidtas med syfte att nya verksamhetslokaler kommer till stånd.
Exempelvis genom att:
• Befintliga Ragundaföretag med tillväxtambitioner stimuleras till att flytta in
i nybyggda och effektivare lokaler varvid deras gamla lokaler blir
tillgängliga för andra företag eller etableringar.
• Kommunal beredskap avseende mark, detaljplaner etc. för att underlätta
etableringar och byggnation. Utveckling av lokala fastighetsbolag
stimuleras.
• Möjligheterna till bidrag och finansiering från samhället tas till vara. Anm.
Dorotea kommun och Trångsviken är här goda exempel.
Ansvariga: NäringslivsRådet och Ragunda kommun.
2. Tema Thailand
I den fortsatta utvecklingen av Tema Thailand skall ökat fokus ligga på att
åstadkommapositiva ekonomiska effekter för Ragundas näringsliv och samhälle.
Detta kan ske genom bl.a.:
• Ökade möjligheter för entreprenörer att verka i anslutning till paviljongen.
• En minneslund med ett Tsunamimonument tillskapas i anslutning till paviljongen i samarbete med regeringen och berörda intressenter.
• Intresserade entreprenörer skapar attraktiva besökspaket för thailändska
affärsmän och turister.
• Etablering av thailändsktnära verksamheter i kommunen.
• Ett nytt aktiebolag bildas av intressenter som arrenderar paviljongområdet
av ägaren. Bolaget ska dels svara för paviljongområdets marknadsföring,
skötsel och underhåll och dels bedriva aktiviteter och affärsverksamhet
enligt riktlinje i arrendeavtalet. Bolaget ska också ges möjlighet att förvärva
mark och investera i kompletterande anläggningar. Arrendeavtalet skall
vara långsiktigt och innebära goda möjligheter för bolaget att generera
överskott.

•

Samarbete med STCC, Swedish Thai Chamber of Commerce skall eftersträvas i utvecklingen av Tema Thailand.
• Fortsatt driva processen att utveckla "Gateway for exchange" med sikte att i
Ragunda etablera ett internationellt kunskapscenter för kulturutbyte, affärsutveckling och långsiktigt hållbar tillväxt med teknikdriven upplevelseprofil som grund där den thailändska paviljongen och Sveriges aktiva
samarbete med Thailand har en central roll.
• Ragundas övriga besöksnäring ges ökade möjligheter att marknadsföra sig i
anslutning till paviljongen.
Ansvariga: Ragunda kommun och en ny stiftelse
3. Döda Fallet
• Döda Fallet vidareutvecklas som besöksnäringsattraktion.
• Åtgärder vidtas i syfte att Döda Fallet blir av UNESCO klassat som Världsarv.
• Viktigt att hela samhället involveras i processen.
• Anläggningen arrenderas som tidigare ut till en eller flera entreprenörer som
svarar för marknadsföring, skötsel, underhåll, aktiviteter och affärsverksamhet enligt riktlinjen i arrendeavtalet. Arrendeavtalet ska vara långsiktigt
och innebära goda möjligheter att generera överskott och investera i
kompletterande anläggningar och attraktioner.
• Teaterföreningar och kulturföreningar ges större möjligheter att verka i
Döda Fallet.
• Ragundas övriga besöksnäring ges ökade möjligheter att marknadsföra sig i
anläggningen.
• Döda Fallet "återinvigs" sommaren 2006.
Ansvariga: NäringslivsRådet, Rondellen och Ragunda kommun.
4. Upplev Ragunda!
• Ett nytt nätverk av intresserade besöksnäringsföretag och organisationer
startas upp och som genom gemensamma aktiviteter och åtgärder stärker
Ragundas besöksnäring. Arbetsnamn för nätverket är "Rondellen!":
• Samarbetspartners utanför kommunen söks. Nätverket söker anslag för
delar av sin verksamhet som inte kan självfinansieras.
Ansvariga: Rondellen och Ragunda kommun.
5. Kompetensutveckling
• Utveckling av Ragundas gymnasieskola ges högsta prioritet.
• Uppstart av en ny gymnasieskola med Thailandsinriktning och riksintag.
Fortsatt utveckling av kommunens framgångsrika Lärcentra och deras
samarbete med universitet och högskolor.
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•

Ökad samverkan mellan skolorna och näringslivet avseende bl.a. examensarbeten, praktikplatser, lärlingsplatser, forskningsprojekt, företagare som
gästlärare, studiebesök och liknande.
• Entreprenörskap införs som ämne i grundskolan och gymnasieskola f o m
06/07.
• Kedjan grundskola, gymnasieskola, universitet stärks
Ansvariga: NäringslivsRådet och Ragunda kommun.
6. Industriutveckling
Projekt genomförs som syftar till att öka industriföretagens effektivitet. Exempel på
aktiviteter:
• Rekrytering av strategiska kompetenser för industrin.
• Industriseminarier med gästföreläsare och goda exempel.
• Utbildningsprogram för nyckelpersoner.
• Industridagar. Studieresor. Projekt inom EU Växtkraft. Samverkan med
t.ex. Luleå tekniska universitet.
• Program vid Lcentra.
Anm: Se vidare debattartikel i DI 200505-07.
Ansvariga: NäringslivsRådet och Teknikföretagens samarbetsgrupp.

•

Privatisering av kommunal verksamhet uppmuntras inom verksamhetsområden där ökad kostnadseffektivitet kan uppnås. Sker i samverkan med
NäringslivsRådet.
Ansvarig: Ragunda kommun.
9. Ragunda Näringslivsråd
Med syfte att stärka samarbetet mellan näringslivet och kommunen bildas under
2005 Ragunda Näringslivsråd. Rådet består av företrädare för näringslivet och
kommunen. Näringslivsrådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och med
uppgift att stärka Ragundas näringslivsutveckling och näringslivsklimat.
Sammankallande: Christer Lindberg.
10. Ragunda Byaråd
Under 2005 har Ragunda Byaråd bildats med syfte att stärka byarnas utveckling och
att bättre samordna sina aktiviteter. Ett annat syfte är att stärka erfarenhetsutbytet
mellan de olika byaföreningarna. Byaföreningarna stimuleras till att engagera sig
ytterligare i näringslivsutvecklingen i bygden.
Sammankallande: Jim Salomonsson.

7. Jord och skog
• JILU Tema skog (Jämtlands läns Institut för LandsbygdsUtveckling)
bedriver verksamheter i f.d. skogsinstitutets lokaler i Bispgården. För
närvarande pågår "Projekt lövskog för bättre ekonomi, miljö och
sysselsättning" och "Lärkprojektet" : Projekten har anställt 7 personer med
hög skoglig kompetens och ett omfattande samarbete med företag och minst
100 jord- och skogsbrukare har kommit igång, liksom ett internationellt
samarbete kring lärk.
• Ragunda kommun utvecklar under programperioden samarbetet med JILU
ytterligare så att projekten leder till permanent verksamhet i Bispgården
inom tema jord och skog.
• Exempel på utvecklingsområden är bioenergi, intensivodling av björk och
asp, utbildning, fortbildning, forskning och entreprenörskap.
Ansvariga: NäringslivsRådet och JILU.

Regional utvecklingsstrategi

8. Ökad kommunal effektivitet
• Under programperioden skall en betydande effektivisering och ökad
tillgänglighet av den kommunala verksamheten ske.
• Samverkan med andra kommuner utökas inom områden där samordningsvinster kan erhållas.

Målet är att länsstyrelsen och Rådet för Regional utveckling i slutet av
året ska anta en Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands
län. Se vidare på länsstyrelsens hemsida www.z.lst.se
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Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att utarbeta Regionala
utvecklingsprogram. För Jämtlands läns del har man dock valt att kalla
dokumentet för Regional Utvecklingsstrategi. Programmen ser man
som nästa steg då målen för olika områden preciseras och vägen för att
uppnå dem tydligare stakas ut.
I Jämtlands län har arbetet med strategin skett i nära samverkan mellan
Länsstyrelsen och Rådet för Regional utveckling. Rådet har utsett ett
antal arbetsgrupper som haft i uppgift att ta fram förslag till visioner,
långsiktiga mål och strategier för olika delområden. Ett utkast till
strategi har remissbehandlats under hösten 2005.

Regional samverkan
Ragunda kommun är geografiskt belägen så att en koppling till
utvecklingsområden i Västernorrlands län är en möjlighet. Sambandet
med övriga närliggande kommuner och med Östersund är också
betydelsefullt. Möjligheten till arbetspendling, förbättringar i
järnvägsnätet, turtäthet för buss och tåg mm skapar förutsättningar för
en flexiblare arbetsmarknad och regionförstoring som också kan gynna
Ragunda.
Frågor som rör strategier och samverkan med omgivningen vad gäller
arbetsmarknad, service, kommunikationer och utbildningsfrågor
behandlas dock i huvudsak inom andra områden än den översiktliga
markanvändningsplaneringen. Kommunen kan inte se att en bättre
samverkan inom dessa områden, vilket i sig naturligtvis är önskvärt,
har så tydliga kopplingar in i markanvändningsfrågor att de behöver
beaktas i översiktsplanen. Län och kommuner har andra plattformar
såsom länstrafiken, tillväxtprogramarbetet, regionala
utvecklingsarbetet mm där dessa frågor ingående behandlas.
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Koppling till översiktsplanen
De regionala och lokala tillväxtprogrammens koppling till
översiktsplanen återfinns främst inom insatsområdet
turism/upplevelsenäringarna samt möjligheten att skapa attraktiva
boendemiljöer inom kommunen. Det gäller både tätorterna och
landsbygden.
Utan attraktiva boendemiljöer är det svårt att locka till bosättning, även
om arbete finns. I Bispgården har kommunen tillsammans med
representanter för företag, boende m fl utarbetat förslag på hur
samhället kan göras attraktivare, både vad avser miljöerna längs
genomfarten och vissa bostadsområden.
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I översiktsplanen anges hur kommunen avser genomföra ett
motsvarande arbete även för övriga tätorter. Detta arbete behöver
sannolikt inte formaliseras i en fördjupning av översiktsplanen även
om det till viss del berör den fysiska miljön i tätorterna.
Andra frågor som är av betydelse för utvecklingen i kommunen såsom
vidareförädling av skogen, arbetsmarknad, service, omsorg, skola,
kommunikationer, regional samverkan mm, har ingen direkt koppling
till de mark- och vattenanvändningsfrågor som behandlas i
översiktsplanen.

4. Behov av fortsatt
utredningsarbete
Hammarstrand och Stugun
Som ett led i att förbättra de bägge orterna som attraktiva
boendemiljöer genomförs ett samlat utredningsarbete med följande
innehåll:
•
•
•
•

Identifiering av behov och problemanalys
Utarbetande av förslag till kompletterande aktiviteter
Utarbetande av förslag till fysiska åtgärder som förbättrar både
miljön i samhället samt miljön i de enskilda boendeområdena.
Upprätta ett samlat genomförandeinriktat handlingsprogram för
respektive ort.

För Hammarstrand studeras särskilt miljön längs Centralgatan med
målet att höja trafiksäkerheten och samtidigt göra miljön attraktivare
med ett mer levande handelsstråk. Ny lagstiftning innebär krav på
förbättrad tillgänglighet till alla lokaler och allmänna platser som
allmänheten har tillträde till ska vara genomförd senast år 2010. Det
innebär krav på åtgärder för flertalet affärer och andra
serviceinrättningar längs gatan och för att erhålla erforderligt utrymme
kan trottoaren behöva breddas. Detta innebär i sin tur svårigheter att
bibehålla alla längsgående p-platser. Nya och utökade p-platser kan
därför behöva tillskapas på tomtmark intill affärerna.
I Stugun genomförs en översyn av trafiksäkerhet och miljö, bl a
behöver det utarbetas ett bättre förslag på hastighetssänkande åtgärder
förbi busshållplats och torg.
Ovanstående studeras inom ramen för fördjupning av översiktsplanen
och utförs i nära samråd med Vägverket.
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5. Allmänna intressen
Enligt PBL 4:1 skall översiktsplaner redovisa vilka allmänna intressen
som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden.
I PBL kap 2 samt MB kap 2,3,4 har samlats bestämmelser kring de
allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid
lokalisering av bebyggelse samt vid tillståndsbeslut enligt en rad
andra lagar. Vissa allmänna intressen är riksintressen som bedöms
vara betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv, t ex vissa
naturområden och kulturmiljöer. För riksintressena gäller att de enligt
miljöbalken skall skyddas mot åtgärder som kan skada riksintresset.
Flertalet bestämmelser har en sådan utformning att det finns ett brett
spelrum för lokala bedömningar. I översiktsplanen gör kommunen
således den lokala tolkningen av lagens allmänna bestämmelser.
Nedan redovisas de allmänna intressen som utgör
planeringsförutsättningar och som har bedömts vara av sådant värde
att de bör ingå i Ragunda kommuns översiktsplan. I detta kapitel
redovisas också vad som behövs för att uppfylla de mål och utfästelser
som tillväxtprogram och andra kommunala planer anger.

Nationella, regionala och lokala miljömål
Här redovisas de nationella och regionala miljömålen, hur läget är i
kommunen jämfört med dessa mål samt hur kommunen avser arbeta
för att de skall uppnås. Avsnittet är samordnat med förslaget till
miljöledningssystem enligt EMAS-förordningen (EU:s miljöstyrningsoch miljörevisionsordning). Miljömålen spänner över alla
verksamheter i samhället och har därmed många kopplingar in i den
fysiska planeringen. Det är dock endast ett begränsat antal mål som får
konkret påverkan på översiktsplanens redovisning av mark- och
vattenanvändningen i form av rekommendationer eller bindande
regler. Där sådan koppling finns har miljömålen beaktats i avsnitten
om allmänna intressen, i redovisningen av grundlagen i mark- och

vattenanvändningen samt i de generella rekommendationerna för
planläggning och byggande.

Nationella mål
De övergripande miljöpolitiska målet är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Som
ett led i detta arbete har riksdagen antagit 15 nya nationella
miljökvalitetsmål som gör den ekologiska dimensionen i begreppet
hållbar utveckling tydlig. De är formulerade utifrån den miljöpåverkan
naturen tål och definierar det tillstånd för den svenska miljön som
miljöarbetet skall sikta mot.
Målen är sektorsövergripande och fungerar som utgångspunkt för
ytterligare precisering, både sektorsvis och geografiskt. Ansvaret för
att precisera sektorsmål ligger på de olika samhällssektorerna. Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret för att anpassa de nationella
målen regionalt. Kommunerna ansvarar för den lokala anpassningen.
Ett viktigt led i miljöarbetet är också den nya miljöbalken som reglerar
frågor om miljö, hälsa, natur- och kulturmiljö mm.
De nationella miljömålen återfinns tillsammans med förordningar,
beskrivningar mm på Naturvårdsverkets hemsida
www.naturvardsverket.se.

Regionala mål
Länsstyrelsen har i december 2002 antagit regionala miljömål för
Jämtlands län. De har utarbetats i samråd med andra statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och aktörer inom miljöområdet. De regionala miljömålen skall ses som en anpassning av de
nationella miljökvalitetsmålen till situationen i länet. Målen skall bl a
ligga till grund för det miljöledningssystem som på bred front utarbetas hos kommuner och företag i länet. De regionala miljömålen
återfinns på länsstyrelsens hemsida www.z.lst.se.
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Kommunalt miljöarbete
Ragunda kommun ingår i ett omfattande interregionalt projekt vars
huvudsyfte är att införa miljöledningssystem hos företag, kommuner
och landstinget i Jämtland. Projektet omfattar även kommuner och
företag i Sör- och Nordtröndelag i Norge. För länets kommuner och
landstinget är målet att bygga upp ett miljöledningssystem enligt
standarden ISO 14001 och att registrera kommunen enligt EMAS
förordningen.
Inom ramen för detta projekt har en särskild miljöutredning
genomförts för Ragunda kommun. Miljöutredningen är en inledande
kartläggning som beskriver kommunens miljösituation och
miljöpåverkan i förhållande till de nationala och regionala miljömålen
utifrån kommunens roll som myndighet, som verksamhetsbedrivare,
och som Agenda 21-ansvarig.
Miljöutredningen kan sedan ligga till grund för identifiering och
värdering av betydande miljöaspekter och formulering av övergripande
miljömål för olika verksamheter.

Kommunal policy och övergripande mål
Miljöpolicy
Nedan redovisas ett förslag till miljöpolicy som utarbetats inom ramen
för kommunens EMAS arbete. Policyn är ännu ej antagen av
kommunen, då resurser saknas för att driva miljöarbetet vidare.
Ragunda kommun ska i rollen som verksamhetsutövare, myndighet
och Agenda 21-ansvarig arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling
och sträva efter att skapa en god livsmiljö. För att uppnå en hållbar
utveckling skall kommunen:
•

Visa miljöhänsyn och miljöansvar i alla roller och
verksamhetsområden.
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•

Driva en verksamhet som kännetecknas av effektivitet i
nyttjande av energi och hushållning med råvaror och
naturresurser. Att arbeta för ständiga förbättringar och
förebygga föroreningar ska ingå som en naturlig del i
kommunens verksamhet.

•

Sträva efter att minimera negativ inverkan på omgivningen i
form av utsläpp till luft, mark och vatten.

•

Verka för en god vattenkvalitet.

•

Med god marginal följa lagar och andra krav inom
miljöområdet.

•

Beakta miljöfrågor vid upphandling och inköp av varor och
tjänster.

•

Utbilda och motivera anställda, informera och samverka med
näringsliv, övrig offentlig sektor och allmänhet för ökad
miljömedvetenhet.

Övergripande miljömål
Följande förslag till övergripande miljömål har utarbetats inom ramen
för EMAS projektet, men ännu ej antagits av kommunen, då resurser
saknas för att driva miljöarbetet vidare.
1. Vatten
Dricksvattentäkterna i kommunen ska skyddas mot negativ påverkan.
Grundvattnet ska ha så låga halter av föroreningar orsakade av
mänsklig verksamhet att kvalitén uppfyller kraven för god dricksvatten
kvalitet enligt gällande svenska normer samt kraven för god
grundvattenstatus enligt EG: s ramdirektiv för vatten.
2. Energi
Energi ska sparas genom att använda den effektivare
(energieffektivisering). De förnyelsebara energikällornas andel av den
totala energianvändningen ska öka.

Frisk luft
3. Avfall
Mängden avfall till deponi ska minska. Återvinning av avfall ska
prioriteras. Farligt avfall ska sorteras ut från övrigt avfall och hanteras
på ett säkert sätt.
4. Utsläpp till luft
Utsläpp av koldioxid, svaveldioxider, kvävedioxider, sot och partiklar
ska minska.
5. Förorenad mark
Förorenade markområden (till exempel deponier i drift) ska kartläggas,
kontrolleras och vid behov saneras.
6. Utbildning
Ökad medvetenhet ger ansvarstagande och förståelse för miljöfrågor.
Alla elever i skola och barnomsorg ska få kunskaper om ekologiska
samband. Kommunanställda ska informeras och stimuleras till
engagemang i miljöfrågorna. Framför allt ska de anställda känna till
hur man kan minska miljöbelastningen från den egna verksamheten.

Miljösituationen i Ragunda kommun
Det första steget i EMAS arbetet är nu genomfört och ur
miljöutredningen redovisas nedan de nationella miljökvalitetsmålen
som behandlats, ett urval av de regionala miljömålen samt korta
sammanfattningar av miljösituationen i kommunen. Dessutom
redovisas kompletterande kommentarer där miljömålen har en tydlig
koppling till översiktsplanen. En detaljerad redovisning av
miljösituationen i kommunen återfinns i ”Miljöutredning för Ragunda
kommun, 2002”. EMAS-arbetet gör det möjligt för kommunen att
stämma av miljösituationen i kommunen mot kommunens
övergripande mål, de nationella och regionala målen och förslag till
åtgärder kan utarbetas för att uppnå målen. Här kommer framför allt de
olika länsmålen att ha stor betydelse för vilka åtgärder som föreslås för
att målen ska uppnås samt vem som ansvarar för genomförandet.
Någon tidplan för ovanstående arbete finns dock inte ännu.

Nationellt miljökvalitetsmål
Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Länsmål
Utsläppen av kolväten från snöskotrar i länet skall minska med 60 % jämfört
med utsläppsnivån år 1997
Jämtlands län skall ha ett heltäckande program för luftmätningar.
Förekomsten av marknära ozon i länet skall kartläggas och riskerna för
skador på grödor och människors hälsa utredas.

I Jämtlands län står vägtrafiken för 55 procent av utsläppen av VOC
(flyktiga organiska ämnen, bland annat kolväten, som uppkommer
framför allt av avgaser) där utsläppen från skotertrafiken närmar sig
vägtrafikens nivåer. I Ragunda kommun finns dock färre snöskotrar
per invånare än länsgenomsnittet 146 st per tusen invånare.
Övriga utsläpp av VOC är relativt låga.
Det kan finnas risk för förhöjda värden av marknära ozon, framför allt
ute på landsbygden. Några mätningar är ej gjorda inom Ragunda
kommun men borde genomföras. För att ozonhalterna ska kunna
reduceras behövs rejäla minskningar av kväveoxid- och
kolväteutsläppen i hela Europa.
Antal fastigheter som eldar med ved i kommunen är ca 900 st. Hur
många av dessa anläggningar som är miljögodkända är svårt att få
exakt uppgifter om. Uppskattningsvis finns det mellan 10 och 30
pelletsanläggningar i kommunen.
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Grundvatten av godkvalitet

Levande sjöar och vattendrag

Nationellt miljökvalitetsmål
Grundvattnet skall ge säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till
en god livsmiljö för växter och djur i ytvatten.

Nationellt miljökvalitetsmål
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Länsmål
Radonhalterna i dricksvattnet skall underskrida gällande gränsvärden.
Vattentäkter av betydelse för dricksvattenförsörjningen skall ha ett lagligt
skydd.
Mark- och vattenanvändningen får inte ge upphov till förändringar i
grundvattennivån som påverkar framtida vattenförsörjning, markstabilitet eller
växter och djurliv.

Ragunda kommun har 11 dricksvattentäkter varav en är
reservvattentäkt. Samtliga är grundvattentäkter. För Bispgården,
Hammarstrand och Stuguns täkter finns fastställda skyddsområden. De
övriga är ännu inte skyddade. Förutom de 11 kommunala
vattentäkterna finns ca 20 enskilda vattenföreningar.
Kommunen har idag tre avfallsupplag i bruk, i Stugun, Bispgården och
Hammarstrand. Inom en snar framtid kommer endast Hammarstrand
att vara i drift eftersom Stuguns och Bispgårdens avfallsupplag ska
avvecklas.
Kartläggningen av radonhalter i det kommunala dricksvattnet är klar
och de täkter som tidigare låg över gränsvärdet har försetts med filter
så att värdena nu är låga. I Ragunda kommun finns 51 undersökta
grusförekomster, varav några är uppdelade i mindre områden, totalt
finns 95 st. Av dessa områden är 34 st bedömda som klass 1 ur
naturvårdssynpunkt. Länsstyrelsens inventering ger en bild av var de
skyddsvärda områdena finns och underlag för prövning av enskilda
täktärenden. Inga täkter avses tillåtas inom skyddsklass 1.
Det finns 75 miljoner fm3 (fast kubikmeter) naturgrus i Ragunda
kommun, varav ca 25 miljoner teoretiskt kan nyttjas och resten binds
av andra samhällsintressen. Totalt levereras ca 100 000 ton naturgrus
per år från kommunen. Väldigt lite används inom kommunens gränser.
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Länsmål
Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft i oreglerade vattendrag eller i
kvarvarande outbyggda vattendragsträckor med höga naturvärden skall
tillåtas.
Skyddet för värdefulla natur- och kulturmiljöer vid och i sjöar och vattendrag
skall utökas. Minst hälften av miljöerna skall vara skyddade.
Kunskaperna skall successivt förbättras.
Restaurering av minst 25 % av alla skyddsvärda vattendrag kopplat till
biologisk mångfald och kulturhistoria skall genomföras.
Vattenförsörjningen i ytvattentäkter skall säkras.
Förhindra spridning av arter och populationer samt genetiskt modifierade
organismer som kan hota den biologiska mångfalden i länets sjöar och
vattendrag.
Stärka skyddet och förbättra livsvillkoren för hotade arter och populationer i
sjöar och vattendrag.

El produceras idag vid nio vattenkraftsstationer i kommunen.
Ammerån är skyddad från vattenreglering och vattenöverföring för
kraftändamål av miljöbalken.
Det har ännu inte gjorts några omprövningar för vattendomar i
Jämtlands län. Detta kan dock bli aktuellt för flertalet kraftverk längs
Indalsälven under den närmaste tioårsperioden.
Både de nationella och regionala målen för levande sjöar och
vattendrag kommer att i hög grad influeras av arbetet med EU:s
ramdirektiv för vatten.

Fiskeplanen för Ragunda kommun är från 1994 och bör enligt
kommunens uppfattning revideras. Vattensystemen inom kommunen
kännetecknas av låg sjöprocent, färre naturliga sjöar jämfört med länet
i övrigt och relativt hög andel strömmande vatten. Fiskebestånden i de
flesta strömmarna och vattendragen har ett högt biologiskt
skyddsvärde. All fiskutsättning ska i huvudsak ske med sjö/älveget
material (naturligt bestånd). För all utsättning och flyttning av fisk
krävs tillstånd av länsstyrelsen.
Myllrande våtmarker
Nationellt miljökvalitetsmål
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion skall bibehållas
och värdefulla våtmarker skall bevaras för framtiden.
Länsmål
Våtmarker som i länets våtmarksinventeringar eller i myrskyddsplanen
utpekats som skyddsvärda lämnas för fri utveckling utan mänskliga ingrepp.
Motordriven barmarkskörning får ej ske på ofrusna våtmarker med högt
skyddsvärde och skall begränsas på övriga våtmarker.
Det skall finnas goda kunskaper om länets alla myrar.
Kalkningsverksamhetens påverkan på länets våtmarker skall utredas och
följas upp.
Våtmarkernas kulturhistoriska lämningar skall vara kända och ett
representativt urval av dessa skall vara vårdade.

I kommunen finns 12 st våtmarksområden som är placerade i
naturvärdesklass 1. De omfattar totalt ca 1700 hektar. I kommunen
finns inga våtmarker som ingår i den nationella myrskyddsplanen.
Kalkning av våtmarker förekommer på två ställen i kommunen, kring
Ödingen och Järån.

Ingen övergödning
Nationellt miljökvalitetsmål
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Länsmål
Ytterligare kunskap behöver utvecklas om läckage av fosfor och kväve från
mänsklig verksamhet (avlopp, vatten och jordbruk) till sjöar och vattendrag,
samt på och konsekvenser av detta för vattenmiljön.
Konsekvenserna om ammoniakläckage från jordbruk behöver utvecklas.
Kunskapen om näringsläckage från skogsmark till sjöar och vattendrag
behöver utvecklas.

Övergödning är inget generellt problem i Ragunda eftersom
kommunen saknar större industrier samtidigt som jordbruket i
kommunen inte är så intensivt.
De kommunala reningsverken fungerar generellt sett mycket bra.
Bara naturlig försurning
Nationellt miljökvalitetsmål
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall
heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller i kulturföremål
och byggnader.
Länsmål
Minst 98 % av antalet sjöar över 1 ha och 90 % av sträckan rinnande vatten i
var och en av länets kommuner skall vara fria från biologiska skador
orsakade av antropogen försurning.
Minst 95 % av sjöar över 1 ha och 90 % av vattendragen i länets fjällvärld
skall ha sådana vattenkemiska förutsättningar att den naturligt
förekommande faunan kan fortleva, alternativt återetableras.
Senast år 2010 skall antalet vattendrag med reproducerande bestånd av
flodpärlmusslan (musslor större än 20 mm) ha ökat med 100 % i länet
samtidigt som antalet vattendrag med utterobservationer skall ha fördubblats
(jämförelseår 1998-2001).
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Försurade sjöar och vattendrag är jämförelsevis inget stort problem i
Ragunda kommun. Men det förekommer kalkning av två lokaler i
kommunen, Järån och Ödingen. Utsläppssituationen vad beträffar
svavel och kväveoxider är inte kartlagd i kommunen men värdena är
sannolikt relativt små jämfört med andra mer industrialiserade distrikt.
Försurningsskadorna runt Ödingen och Järån kan till stor del tillskrivas
gammalt storskaligt skogsbruk.
Levande skogar
Nationellt miljökvalitetsmål
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden
och sociala värden värnas.
Länsmål
Cirka 215 000 ha skyddsvärd skogsmark i länet undantas från skogsproduktion varav 130 00 ha är statligt områdesskydd och ca 85 000 ha är
frivilliga avsättningar.
Skogsmarken skall brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas
och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara.
Mängden hård, död ved skall öka med minst 25 %.
Kunskaperna om kalkbarrskogar skall öka vad gäller skötselmetoder och hur
man bäst tillgodoser den biologiska mångfalden.

Billtjärns urskog, Sättmyrberget och Ammerån. Billtjärn är ett
urskogsreservat medan Döda fallet och Ammerån har ett bredare syfte.
Ett rikt odlingslandskap
Nationellt miljökvalitetsmål
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturvärdena bevaras och stärks.
Länsmål
Arealen brukad/hävdad åkermark och slåtterängar skall uppgå till minst
samma nivå som år 2000 och betesmarkerna skall öka med minst 10 %
jämfört med år 2000.
I Jämtlands län skall arealen ekologiskt odlad mark minst ligga på samma
nivå som år 2000 och antalet ekologiskt hållna djur utgöra minst 20 % av det
totala antalet djur.
Medvetenheten hos länets lantbrukare om betydelsen av kretsloppstänkande
och resurshushållning inom jordbruket skall öka.
Arealen brukad/hävdad jordbruksmark på fjällägenheter och fäbodgårdar
skall ligga kvar på minst samma nivå som år 2000. Fäboddriften skall öka
vad gäller antalet fäbodar med slåtter och bete och antalet fäbodar med
mjölkdjurshållning skall ligga kvar på minst 2000 års nivå. Minst 60 fäbodar
hävdas genom bete/slåtter, minst 35 fäbodar brukas traditionellt mjölkhushållning; minst 5 fäbodar skyddas som kulturreservat eller
byggnadsminne.

Både arealen äldre lövträdsrik skog och arealen gammalskog skall öka med
5% jämfört med läget år 1998.

Antalet kulturbärande, vårdade landskapselement i odlingslandskapet skall
minst ligga kvar på samma nivå som år 2000. Ängslador och överloppsbyggnader uppmärksammas särskilt.

I Ragundaregionen finns nästan lika mycket tall- som granskog.
Barrblandskogar är också mycket vanliga. Skogen i kommunen ägs till
största delen av aktiebolag (115 658 ha) därefter privata (85 154 ha)
övrig allmänhet (5820 ha) och staten (400 ha), totalt 207 032 ha.

Naturligt förekommande växt- och djurarter i odlingslandskapet liksom
utrotningshotade husdjursraser skall ges förutsättningar att fortleva i
livskraftiga bestånd.

I kommunen finns 293 ha betesmarker (4217 ha i hela länet).
Totalt finns 289 nyckelbiotoper i Ragunda skogsdistrikt.
Nyckelbiotopinventeringen omfattar endast privatägd mark (ej
bolagsmark). Inom kommunen finns fyra naturreservat: Döda fallet,
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I Ragunda finns endast en känd brunkullalokal.

I Ragunda fanns år 2000 85 st lantbrukare, varav 52 med stöd för
ekologiskt lantbruk. I dagsläget har Jämtlands län Sveriges största
andel ekologiska lantbrukare. Den totala åkermarksarealen var 1999 i
Ragunda kommun 3204 ha.
En god bebyggd miljö
Nationellt miljökvalitetsmål
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktig
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Länsmål
Problemen med dålig inomhusmiljö i offentliga lokaler skall minska.
Alla skall ha förståelse för, känna delaktighet i och ansvar för den egna
kulturmiljön, liksom solidaritet inför olika gruppers kulturarv. Kultur- och
miljövården skall spegla en tydlig och integrerad roll inom samtliga berörda
samhällssektorer. Den kulturhistoriska dimensionen i bygdemiljöer skall vara
läsbar i alla delar av länet och känd och respekterad som utgångspunkt för
utvecklingen av regionen samt ses som en drivande kraft i utvecklingen mot
ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer.
Användningen av fossila bränslen för uppvärmning av hus skall upphöra.
Kommunen skall bedriva en översiktsplanering som samtidigt stöder miljöanpassade bebyggelse- och trafikstrukturer och bevarande/återskapande av
biologisk mångfald.
Den årliga mängden avfall som läggs på soptippar skall minskas med 70 %
räknat från 1994 års nivå.
Särskilt värdefulla objekt skall skyddas enligt plan- och bygglagen, kulturminneslagen och miljöbalken. De värden som ligger till grund för riksintresseförklaringarna skall skyddas genom kommunalt planarbete och tillståndsprövning. Strategier i form av handlings- och kulturvårdsprogram skall upprättas. De kulturhistoriska värdena i svenska kyrkans kyrkomiljöer skall
upprätthållas och göras tillgängliga för alla.
10% färre länsbor skall utsättas för trafikbuller jämfört med 1998 års nivåer.

Kunskaper om bygde- och kulturarvet och dess betydelse skall spridas och
utvecklas genom informationsinsatser och forskning. Härvidlag tillses att
särskilt lokal och regional kunskap om t ex traditionella material och metoder
tillvaratas och utvecklas.
Andelen ersättningsmaterial för naturgrus i grusproduktionen skall utgöra
70% av totalproduktionen.

Inom kommunen är enligt Banverkets inventering 57 fastigheter
berörda av en för hög bullernivå inomhus och tre fastigheter har för
hög bullernivå utomhus. Hittills har inga åtgärder genomförts.
Enligt inventeringar genomförda av Vägverket 1997/98 har fyra
fastigheter längs väg 87 och väg 323 bullervärden utomhus som
överskrider gränsvärdet.
Inga höga radonhalter har konstaterats vid mätning i skolor och
förskolor. Genomförd markradonutredning anger vissa
högriskområden i västra och nordvästra delarna av kommunen. Där
rekommenderas radonmätning i samtliga året runt bostäder med direkt
markkontakt. I andra områden bör mätningar göras i hus som ligger i
områden med lokala förekomster av hög radonmark, områden med
grovkornig ishällsmaterial, hus i branta sluttningar och i de
blåbetonghus som inte tidigare kontrollerats.
Det hushållsavfall som produceras i Ragunda kommun transporteras
till Umeå för förbränning och energiutvinning.
I kommunen finns flera värdefulla kulturmiljöer med fina inslag av
traditionell bebyggelse. Dessa områden har betydelse för turismen där
kombinationen natur- och kulturupplevelser bidrar till områdets
attraktionskraft. Särskilda skyddsinsatser föreslås för Skyttmon och
Krångede Kraftverksområde.
Giftfri miljö
Nationellt miljökvalitetsmål
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Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden.
Länsmål
Hantering av kemiska produkter inom länet skall kartläggas.

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga
effekter av strålning i den yttre miljön.
Länsmål
Antalet hudcancerfall orsakade av solen skall understiga nivån för 2000.
Övervakningen av radioaktiva ämnen i miljön skall förbättras.

Material och materialsystem med lägsta möjliga hälso- och miljöbelastning
skall användas vid all ny, om- och tillbyggnad. Jämtland skall ha en länspolicy för PCB-sanering i byggnader.
Undersökning om livsmedel inom länet kan innehålla höga halter av hälsooch miljöfarliga ämnen, skall genomföras.
Förekomst och hälsofarliga ämnen i slam, avloppsvatten, dagvatten, lakvatten och kompost, skall undersökas. Nätverk om informationssystem för att
förbättra informationen kring miljö- och hälsofrågor skall utvecklas.
Efterbehandlingsåtgärder skall ha påbörjats vid minst 30 % av det förorenade
område som prioriterats med avseende på risker för människors hälsa och
miljö.

Länsstyrelsen har under 1999 gjort en inventering av tungmetaller,
PCB och cesium i fisk. Sammantaget i hela länet omfattar fiskundersökningarna 45 provtagningsplatser. I Ragunda har mätningar
gjorts i sjön Gesunden. Samtliga värden ligger under livsmedelsverkets gränsvärden.
Länsstyrelsen har inventerat gamla skrotupplag, oljedepåer mm enligt
MIFO-modellen under år 2000. Sex riskområden har angivits och
sanering pågår där så bedöms erforderligt. Vad gäller nedlagda
bensinstationer har Ragunda kommun anmält 16 objekt för sanering,
varav åtta är klara och sju är under utredning. Trots att många områden
är undersökta kan det finnas flera förorenade områden i kommunen
som ännu ej är kartlagda. Försvarets gamla lämningar är exempel på
sådana områden.
Säker strålmiljö
Nationellt miljökvalitetsmål
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Det är inte utfört någon inventering av strålkällor i kommunen. Lokala
referensmätningar av bakgrundsstrålning görs på tre platser i
kommunen.
Skyddande ozonskikt
Nationellt miljökvalitetsmål
Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UVstrålning.
Länsmål
I Jämtland skall användningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet vara
avvecklade inom loppet av en generation.

I Ragunda kommun finns för närvarande 30 anmälda anläggningar
med köldmedieinnehåll.
Begränsad klimatpåverkan
Nationellt miljökvalitetsmål
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN: s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta
globala mål kan uppnås.
Länsmål
Koloxidutsläppen i länet skall minska med 50 % jämfört med 1990 års nivå.

Avfallsupplagen i Ragunda, Bispgården och Hammarstrand är
undersökta med avseende på metangasbildning. Det finns inga
förutsättningar för att utvinna metangas ur dessa eftersom materialet är
luftigt och inte tillräckligt blandat. Utsläppen av metangas är för små.

I kommunens energipolicy/strategi anges tre viktiga punkter som
kommunen ska sträva efter:

Energianvändning fördelat på
energislag
MWh

•
•
•

Energieffektivisering
Ökad andel förnyelsebara energikällor
Överlämna till avgörande beslut om användning av icke
förnyelsebara energikällor till kommunstyrelsen för beslut i
särskild ordning

Energianvändningen från fossila bränslen för uppvärmning uppgick
under 1999 till 22 336 MWh. Den totala fossila energianvändningen i
kommunen uppgick till 124 600 MWh.
I figuren nedan ser man att andelen vedeldning för uppvärmning är
stor, medan endast en liten del utgörs av pellets och värmepumpar. Här
syns även att oljeeldning används i stor utsträckning för uppvärmning.
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Energi för uppvärmning i Ragunda kommun
Ragunda kommun fördelat på olika energislag

Energi för uppvärmning

Fjärrvärme

140 000

Energianvändning i

Energianvändningen per invånare i Ragunda kommun är 42 MWh
vilket är mindre än genomsnittet för Sverige som är 54 MWh.
Miljösituationen i kommunen – sammanfattning
Allmänt kan konstateras att den ovan redovisade genomgången av
miljösituationen visar att det inte föreligger några allvarliga
miljöproblem i kommunen, men att situationen kan förbättras inom
flera delområden. Då ett fortsatt miljöarbete påbörjas får konkreta
förslag utarbetas så att kommunen svarar upp mot de nationella,
regionala och kommunala målen.
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Bebyggelseutveckling
Bostadsbebyggelse
Efterfrågan på bostäder har varit låg under ett flertal år. Något enstaka
enfamiljshus har producerats under den senaste femårsperioden, men
inga nya lägenheter i flerfamiljshus. Här föreligger istället ett överskott
som skapar ett flertal outhyrda lägenheter. Ragunda kommun har
därför genom avtal med staten förbundit sig att avveckla ett stort antal
lägenheter. Avvecklingsförslaget innebär att Ragunda kommun ska
minska sitt lägenhetsbestånd med ca 50 lägenheter till totalt 528
lägenheter. Att riva bostadshus kan upplevas som en negativ åtgärd,
men är nödvändigt för att erhålla en anpassning av lägenhetsbeståndet
som motsvarar kommunens befolkningstal.
Avvecklingen kommer att förenas med en översyn av tillgänglighet
och standard på kvarvarande bestånd samt en kvalitetsmässig
förbättring av den yttre miljön där så erfordras.
Kommunen har också som ambition att göra det kvarvarande
bostadsbeståndet attraktivare än idag som ett led i att stimulera till
inflyttning. Det genomförda pilotprojektet i Bispgården avses följas
upp med motsvarande åtgärder även i Hammarstrand och Stugun.
Överväganden:
Då nyproduktionen är i stort sett obefintlig bedöms den befintliga
planreserven vara fullt tillräcklig för utbyggnad av bostäder i de olika
tätorterna i kommunen under lång tid framåt. Enstaka kompletteringar
och förändringar i befintliga planer genomförs allt eftersom behov
finns.
Det sk Hammarstrand Syd-området är sedan länge överspelat som
utbyggnadsområde för bostäder i Hammarstrand och föreslås därför
utgå ur översiktsplanen, se vidare i kap 6.
En stor del av kommunens invånare bor i tätorter eller koncentrerade
byar. Kommunen har en principiell positiv inställning till enskild
permanentbebyggelse i byar och på landsbygden. Runt flera av
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tätorterna finns byar med en attraktiv miljö för den som vill ha lite
större tomt med möjlighet till odling och djurhållning av
hobbykaraktär. Många av de som väljer sådan bosättning har ofta
någon samhörighet med byn och allt tyder på att det handlar om stabila
bosättningar av mycket låg flyttbenägenhet. Möjlighet till denna typ av
bosättning kan också visa sig vara en tillgång vid rekrytering av
arbetskraft. Nybebyggelse bör dock i första hand ske i eller i direkt
anslutning till befintliga byar eller nära väg med bestående
skolskjutslinje och kommunal sophämtning samt med rimligt avstånd
till service och social omsorg.
Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelsen sker huvudsakligen i form av enstaka hus och är av
begränsad omfattning.
Överväganden:
Ragunda kommun ser principiellt positivt på ny lämpligt lokaliserad
fritidsbebyggelse.
Bygglov prövas mot områdesanknutna rekommendationer och de
generella rekommendationerna för planläggning, bygglovprövning
mm.
Strandskydd och möjlighet till strandnära bebyggelse
I kommunen finns ett antal sjöar där friluftslivets intressen är mycket
svagt, samtidigt som dessa områden är glest bebodda med negativ
befolkningsutveckling. Enligt kommunens uppfattning bör det därför
vara möjligt att i de glesbebyggda delarna med lågt bebyggelsetryck,
förena en planmässig behandling av strandskyddet med behov av
skydd för det rörliga friluftslivet samt djur- och växtlivet.
Genom en nyanserad planmässig tillämpning av strandskyddet kan
attraktiva tomter för permanentboende tillskapas. Ett strandnära
fritidsboende kan också utgöra en del av livskvalitén och därmed bidra
till ett ökat intresse att bosätta sig i kommunen. I områden med negativ

befolkningsutveckling och en allt mer utarmad service kan också ett
attraktivt strandnära fritidsboende bidra till ett bibehållande av
åtminstone butik, bensinmack mm.
Överväganden:
Då förutsättningarna att genomföra en mer nyanserad tillämpning är
beroende av utfallet av pågående översyn av lagstiftningen, beskrivs i
senare kapitel kommunens uppfattning om hur ett underlag för
nyanserad tillämpning kan utarbetas inom ramen för översiktsplanen.
Kommunen vill samtidigt betona vikten av att den aviserade
lagändringen verkligen kommer till stånd. Länsstyrelsen bör därför
verka för att en lagändring verkligen kommer till stånd.

lagom framförhållning väljs och att kommunen inte binder ett onödigt
stort kapital vid markinköp i orter utan eller med ringa tillväxt, där
andra åtgärder kan vara lika värdefulla.
Överväganden:
Kommunen avser att ha markberedskap för samhällets utbyggnad i
Stugun, Hammarstrand och Bispgården. Kommunen är principiellt
positiv till ny bebyggelse i andra delar av kommunen men avser ej ha
kommunal markberedskap i dessa områden.

Service
För att uppnå målen i tillväxtprogram mm är det angeläget att så lång
som möjligt bibehålla nuvarande serviceutbud.

Industri
I Stugun, Hammarstrand och Bispgården bedrivs och utvecklas
industriell verksamhet. Industrin präglas av några medelstora företag
samt i övrigt små företag.

Överväganden:
Servicesektorn föranleder inga särskilda åtgärder avseende
markanvändningen.

Överväganden:
Kommunen har idag en begränsad tillgång till planlagd mark för
industri. Kommunens målsättning är att förvärva och planlägga
industrimark så att det alltid finns planlagd industrimark i Stugun,
Hammarstrand och Bispgården. Den mer resurskrävande utbyggnaden
av vägar och VA inom planområdena får anpassas till lämplig
etappindelning och efterfrågan på industrimark.

Turism och friluftsliv

Kommunen ser även principiellt positivt på industriproduktion utanför
detaljplanelagt område, om så är möjligt ur kommunaltekniska
aspekter samt om övriga allmänna och enskilda intressen ej störs av
etableringen.

Kommunal markpolitik
God mark- och planberedskap ger kommunen fysisk handlingsfrihet,
men låser samtidigt kapital från andra verksamheter och begränsar
därmed den ekonomiska handlingsfriheten. Det är alltså viktigt att en

Turismen inom kommunen är främst koncentrerad till Kung
Chulalongkorns minnesbyggnad, Döda fallet, Ammeråns dalgång med
Skyttmon samt Hammarstrand. Dessutom finns flera mindre
campingplatser, uthyrningsstugor mm.
Den Thailändska Paviljongen är en absolut unik attraktion och
kommunens mest publikdragande. Så unik att den blivit mycket
uppmärksammad i den strida ström av information som pumpas ut
genom massmedia. Viktigast av allt – folk talar om den, ryktet går från
mun till mun. Paviljongen skapar alltså intresse som ger inkomst för
kommunens företag, både inom turism och andra näringar. Paviljongen
är kommunens turistiska spjutspets.
Enligt undersökningar besökte 60 % Ragunda tack vare den
Thailändska Paviljongen. Av besökarna var det, 61 % (59 % år 2001)
som aldrig eller inte de senaste 20 åren, besökt Ragunda. På frågan om
vilken betydelse Paviljongen haft för att dom nu åkte till Ragunda,
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uppgav 63 % (69 % år 2001) Ganska stor, Stor eller Mycket stor
betydelse.
Besökarna spenderade cirka 15 miljoner kr i vår kommun år 2002.
Huvudattraktionerna har följande besöksfördelning:
Antal besök:
Paviljongen
Döda Fallet
Folklustspelet

2000
70 000
42 000
4 700

2001
60 000
38 000
4 500

2002
65 000
42 000
5 600

Thailändska Paviljongen ger Ragunda 21 årsarbeten (De drygt 15
miljoner som paviljongens besökare spenderar, ger enligt vedertagna
kalkyler 21 årsarbeten). En effekt av detta blir skatt, både till
kommunen och Landstinget. Den bidrar till finansiering av våra
allmänna samhällskostnader.
Överväganden:
I och med tillkomsten av Kung Chulalongkorns minnesbyggnad i
Utanede har kommunen fått en unik attraktion som inte finns någon
annanstans i världen utanför Thailand. Denna har ökat
besöksströmmarna till kommunen avsevärt och genererat tillskott till
omsättningen för både boendeanläggningar, serviceanläggningar och
annat. Kommunen strävar efter att utveckla denna anläggning
ytterligare genom att vid behov genomföra bearbetningar och
kompletteringar av ”Masterplanen” för området. Gällande detaljplan
medger en relativt omfattade utbyggnad av anläggningen.
För Döda fallet pågår sonderingar om området kan klassificeras som
världsarv. Detta skulle kunna öka attraktiviteten och besökarantalet.
Utredningen om världsarv har initieras av Länsmuseet och genomförs i
samråd med kommunen m fl.
Förutom att fortsätta att utveckla de ovan nämnda större besöksmålen,
avser kommunen verka för att även den småskaliga turismen i övrigt
utvecklas.
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Naturvård
Naturen är en viktig tillgång som basfaktor för livet och näringarna i
kommunen. Bl a är turismen starkt beroende av att naturförhållandena
inte försämras och att markanvändningen präglas av ett långsiktigt
hållbart resursutnyttjande.
Områden av riksintresse och lokalt intresse
I kommunen finns några områden av riksintresse för naturvården enligt
3 kap MB samt ett flertal lokala skyddsvärda områden. Dessa intressen
säkerställs och skyddas av precisering av markanvändningen och
rekommendationer för bygglovprövning. Vissa områden är också
skyddade genom naturreservat (Ammerån, Billtjärn, Sättmyrberget,
Jansmyrberget och Döda Fallet).
Natura 2000 områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som byggs upp
inom EU. Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska
mångfalden. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG: s art- och
habitat samt fågeldirektiv och utgör en form av EU lagar som
medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa på en nationell nivå. I Sverige
är dessa områden skyddade med stöd av miljöbalken mot verksamheter
som kan skada områdets livsmiljöer eller bevarandet av de utpekade
arterna. Sedan den 1 juli 2001 är samtliga Natura 2000 områden
klassade som riksintressen. Det krävs tillstånd av länsstyrelsen om
någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000 område. Detta kan
även gälla om verksamheten utförs utanför ett Natura 2000 område.
Naturvårdsverket har ansvaret för att utarbeta allmänna råd som
beskriver hur Natura 2000 områden bör hanteras.
I Ragunda kommun finns 16 st Natura 2000 områden. Av dessa är
Ammerån, Sättmyrberget och Billtjärn skyddade som naturreservat.
Dessa områden säkerställs och skyddas genom precisering av
markanvändningen och rekommendationer för bygglovprövning.

Ängs- och betesmarker, hotade arter
Naturvårdsverket startade 1987 en riksomfattande inventering av ängsoch hagmarker med syfte att lokalisera, dokumentera och klassificera
naturliga slåtter och betesmarker. Inventeringen startade i Jämtlands
län 1989 och fältarbetet har huvudsakligen genomförts under perioden
1989-1991.
De marker som omfattas av inventeringen har sedan lång tid i mer eller
mindre obruten följd nyttjats som slåtter och/eller bete. Marken får inte
vara utsatt för sentida påverkan i form av gödsling, insådd eller
plöjning. Slåtter och betesmarker med en tydligt gödselpåverkad flora
eller där igenväxningen har gått så långt att floran därför har utarmats,
samt gammal åkermark, har inte tagits med i inventeringen. Vissa
undantag har gjorts för områden av mycket stort värde för
landskapsbilden och kulturmiljön.
Den inventerade arealen utgör ca tre procent av länets jordbruksmark.
Områdena har klassats i tre olika värdeklasser (klass 1= högsta värde,
klass 2= mycket högt värde, klass 3= högt värde). Dokumentationen
och klassificeringen omfattar framför allt områdets markslag, naturtyp,
vegetationstyper, indikatorer (kärlväxter), påverkan och kulturspår.
Ovanstående inventering har kompletterats och ersatts av den
riskomfattande inventering som Jordbruksverket genomfört 2002-2004
– ”Värdefulla ängs- och betesmarker”.
Inom kommunen finns ett flertal områden med värdefulla ängs- och
betesmarker. Dessa intressen säkerställs och skyddas genom
precisering av markanvändningen och rekommendationer för
bygglovprövning.
En särskild inventering av hotade arter pågår. Då underlag finns
tillgängligt kan det tillföras kommunens planeringsunderlag och
behandlas i kommande revideringar av översiktsplanen.

Våtmarker
Våtmarksinventeringen VMI är en riksomfattande inventering av
Sveriges våtmarker som har genomförts i Naturvårdsverkets regi. I
Jämtland påbörjades inventeringen 1989 och avslutades 1993.
Inventeringen omfattar våtmarker större än 50 ha och som är belägna
nedanför fjällen. I länets inventering ingår mer än 2100
våtmarksobjekt fördelade på 413 000 ha.
De vanligaste våtmarkstyperna som ingår i länets våtmarksinventering
är topogena kärr, nordlig mosse, blandmyr, sumpskog, soligena kärr
och strängflarkärr. Mindre vanliga våtmarkstyper i länet är t ex
excentrisk mosse, sluttande mosse, mader, bleksjöar och blekefält.
Inventeringen har bl a resulterat i följande statistiska uppgifter:
Naturvärdesklasser
Klass 1 (mycket höga naturvärden) 254 objekt i länet
Klass 2 (höga naturvärden) 516 objekt i länet
Klass 3 (vissa naturvärden) 1282 objekt i länet
Klass 4 (saknar kända naturvärden) 83 objekt i länet
De allra värdefullaste våtmarkerna har tagits med i den svenska
myrskyddsplanen. I Ragunda kommun finns ännu inget objekt
ingående i myrskyddsplanen, men Ladumyran och FlärkarnaStormyrorna är på förslag.
Våtmarksinventeringen har kompletterats med värdefulla bleke- och
rikkärrsinventering.
På kartan på nästa sida redovisas myrar upptagna i naturvärdesklass 1
och 2 samt bleke- och rikkärrsinventering inom Ragunda kommun.
Överväganden:
Naturvårdens intresseområden säkerställs och skyddas genom
precisering av markanvändningen och rekommendationer för andra
anspråk.
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Översiktsplan för

Ragunda kommun
Skyddsvärden våtmarker

Kulturmiljövård

Miljövård, del miljöskydd

Inom kommunen finns fyra områden av kulturhistoriskt riksintresse
enligt 3 kap MB, samt några områden som kan betecknas vara av
lokala kulturhistoriska intressen. I kommunen finns fyra
byggnadsminnen, sex kyrkoplatser/begravningsplatser som
uppförts/anlagts före år 1940 där det krävs länsstyrelsens tillstånd vid
ändring samt ett stort antal fornminnen.

Vatten
I kommunen finns 11 grundvattentäkter varav en är reservvattentäkt.
För Bispgården, Hammarstrand och Stuguns täkter finns fastställda
skyddsområden.

I Skyttmon har genom ett särskilt EU projekt upprättats ett detaljerat
förslag till åtgärdsprogram för flertalet av byns alla riksintressanta
byggnader. Dessutom har en kulturmiljöstig anlagts i byn.
Överväganden:
De riksintressanta och lokala kulturmiljöerna säkerställs genom
rekommendationer för bygglovprövning och precisering av
markanvändningen i den kommunomfattande översiktsplanen samt i
de olika fördjupningarna.
För Skyttmon och Krångede kraftverksby föreslås upprättandet av
särskilda områdesbestämmelser. För att detta ska vara genomförbart
fordras dock en uppslutning och acceptans från berörda, vilket ännu ej
diskuterats.
Kulturmiljöprogram
Underlaget för att bedöma kommunens kulturmiljövärden är idag
relativt föråldrat och skulle behöva förnyas genom upprättande av ett
modernt kulturmiljöprogram. Kommunen har dock ett ansträngt
ekonomiskt läge och bedömer att några egna ekonomiska möjligheter
att upprätta ett sådant kulturmiljöprogram inte finns inom överskådlig
tid. Ett sådant arbete förutsätter helt och hållet extern finansiering.

Skyddsområden och skyddsföreskrifter skall enligt EU: s ramdirektiv
för vatten finnas för alla kommunala vattentäkter senast 2010.
Överväganden:
Kommunen avser uppfylla kraven på skyddsföreskrifter enligt
ramdirektivet senast år 2010.
Luft
Några mätningar på luftkvalitén har inte genomförts i kommunens
tätorter, men kvalitén bedöms ändå vara i stort sett mycket god.
Lindriga problem kan uppstå vid vissa tillfällen vintertid. De flesta
luftproblemen inom kommunen är lokala och förorsakade av till
exempel vedeldning och tomgångskörning.
Genom fortsatt effektivisering och ökad användning av förnyelsebara
energikällor kan luftkvalitén successivt förbättras.
Buller
I tillståndsprövning och planering strävar kommunen efter att
verksamheter som kan medföra bullerstörningar lokaliseras och
utformas på ett sätt som minimerar olägenheterna.
Några större bullerproblem finns inte inom kommunen, men viss
bullerpåverkan kan förekomma för bebyggelse som ligger nära
riksvägarna och järnvägen.
Avlopp
I kommunen finns tio reningsanläggningar för avloppsvatten under
kommunalt huvudmannaskap. Dessa bedöms ha tillräcklig
reservkapacitet med hänsyns till den mycket låga tillbyggnadstakten
inom kommunen.
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Förorenad mark
Länsstyrelsen har genomfört inventering av vissa typer av
industrifastigheter i länet för att utreda förekomst av förorening eller
risk för förorening av mark. Inom områden som inventerats skall
inventeringsresultaten beaktas för prövning av annan markanvändning
intill dess att marken är sanerad.

Höga flöden, översvämningsrisker
Inventeringar, underlag för bedömning
Under senare år har Sverige drabbats av flera kraftiga översvämningar
i vissa delar av landet. Den rikliga nederbörden ledde till högre flöden
i vattendragen och till höga vattenstånd i sjösystemen. Efterföljande
översvämningar orsakade stora skador på mark och bebyggelse i
utsatta lägen. Fortsatta klimatförändringar bedöms öka risken
ytterligare för kraftig nederbörd med efterföljande översvämningar.
De statliga myndigheterna har därför uppmanat kommunerna att
beakta översvämningsrisken i den kommunala översiktsplaneringen.
Kommunernas översiktsplaner ska innehålla grundläggande uppgifter
om förutsättningar och egenskaper i fråga om miljötillståndet som kan
innebära restriktioner eller begränsningar vad gäller användning av
mark- och vattenområden. I PBL anges på flera ställen att mark måste
vara från allmän synpunkt lämplig för att få bebyggas. Kommunerna
skall i sin översiktsplan ange de miljö- och riskfaktorer som bör
beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Till
riskfaktorerna hör översvämningar, ras och skred.
Indalsälven m fl vattendrag
Inom Ragunda kommun föreligger risk för översvämningar längs
Indalsälven men också längs flera mindre vattendrag. För Indalsälven
har Räddningsverket och SMHI upprättat en översiktlig
översvämningskartering.
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Överväganden:
SMHI: s kartering är mycket översiktlig varför det föreslås att en mer
noggrann undersökning genomförs för tätorten Stugun samt eventuellt
också Ammer. I Stugun är ett flertal fastigheter berörda och här behövs
ett bättre underlag för att kunna bedöma behovet av planändringar och
ställningstaganden vid bygglovansökningar.
Krångede
Vid Gesunden, söder om Krångede kraftverk kan finnas risk för
genombrott av vatten vid höga flöden. Länsstyrelsen i Jämtlands län
har därför gjort en förfrågan om SGU kan lokalisera berggrundströskeln i en sidodal till Indalsälven söder om Krångede kraftstation,
bestämma bergtröskelns nivå samt hjälpa till med att bedöma
riskerna för ett genombrott av vatten från sjön Gesunden genom
sidodalen.
SGU bedömde att projektet bör genomföras i 3 steg.
Steg 1. Flygbildstolkning av området samt litteratursökning
Steg 2. Om inte steg 1 gett fullgott underlag för att göra
riskbedömningen bör den åsyftade dalgången besiktigas i fält och
markgeofysiska undersökningar utföras. Besiktningen bör omfatta en
översiktlig kartläggning av jordarterna och en översiktlig avgränsning av berg i dagen i dalgången och utmed dalsidorna till en nivå
strax över Gesundens nuvarande högvattenyta. Med ledning av
fältbesiktningen bör seismiska undersökningsprofiler placeras över
det område där bergtröskeln förväntas ligga. Ev. kompletteras
seismiken med georadarundersökningar. Undersökningarna och en
preliminär riskbedömning redovisas i form av kartor och profiler.
Steg 3. I samråd med Länsstyrelsen göra en slutlig riskbedömning.
Steg l är genomfört med följande resultat:

• De ytligt liggande jordarterna består huvudsakligen av grus och
sand (isälvssediment) enligt befintlig geologisk information
och flygbildstolkning.
• Den aktuella dalgången anses utgöra Indalsälvens preglaciala
fåra, kanske upp till 50 m djup, som fyllts ut med grus och sand
under isavsmältningen.
• Inom regionen finns komplexa lagerföljder med bl a lera som
mellanlagrar olika moränlager. Det är då svårt att förutsäga vilka
jordarter som kan förekomma på djupet i dalgången.
• Med de nuvarande kunskaperna om djupet ner till berg i
dalgången och jordlagerföljden i densamma är det inte
möjligt att göra en säker riskbedömning.
Överväganden:
Ovanstående innebär enligt kommunen att länsstyrelsen bör gå vidare
med steg 2 och 3 för att erhålla ett underlag för bedömning av
erforderliga åtgärder samt slutgiltiga riktlinjer för markanvändningen
i området. Intill dess föreslås att översiktsplanen förses med tillfälliga
riktlinjer som skyddar området från olämpliga ingrepp.
Riskanalys, konsekvenser
Som mått på sannolikhet för översvämning används ofta begreppet
återkomst tid, som betecknar den genomsnittliga tiden mellan två
översvämningar som når till en viss nivå. Ett flöde med återkomsttiden
100 år har till exempel 40 procents sannolikhet att det inträffar under
en 50 års period. I tabellen nedan redovisas den sammanlagda
sannolikheten för att ett flöde med en viss återkomst ska överskridas
under en längre tidsperiod.

Flöde

Period av år
100 år 200 år
99
100
63
87
10
18

10 år 50 år
500 år 1000 år
20 årsflöde 40 % 92
100
100
100 årsflöde 10
40
99
100
1000
1
5
39
63
årsflöde
10 000
0,1
0,5
1
2
5
9,5
årsflöde
Sannolikheten för ett visst flöde uttryckt i % under en period av år,
SMHI 1999
Översvämningskarteringarna och sannolikhetsbedömningarna innebär
att det på flera ställen inom kommunen finns risk för översvämning i
sådan omfattning att det bör beaktas i kommunens översiktsplan och
efterföljande tillståndsprövning. Även om flertalet av angivna områden
omfattas av strandskyddsbestämmelserna kan ändå dispenser bli
aktuella inom berörda områden för att de uppfyller de särskilda skäl
som Naturvårdsverket angivit i sina allmänna råd. Dessutom kan i
framtiden eventuella lagändringar öppna för en mer nyanserad
tillämpning av strandskyddsbestämmelserna. Detaljplaneområdet i
Stugun berörs i hög grad av risken för höga flöden. Motsvarande gäller
även för begränsade delar av Hammarstrand.
Dimensionerande flöde
De statliga myndigheterna har inte angivit vilket dimensionerande
flöde kommunerna skall utgå ifrån. Varje kommun måste självständigt
bedöma vilken nivå man bör tillämpa för att uppnå PBL:s regler om
allmän lämplighetsprövning och riskbedömning samt vad som krävs
för att inte riskera oaktsam myndighetsutövning vid planläggning och
bygglovprövning. I Räddningsverkets och SMHI:s översiktliga
översvämningskartering redovisas hundraårsflöde och tiotusenårsflöde.
Överväganden:
Ett hus bör enligt kommunens bedömning kunna stå säkert i
åtminstone hundra år. Denna bedömning samt en allmän tillämpning
av försiktighetsprincipen innebär att inom Ragunda kommun föreslås
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att tusenårsflödet används som dimensionerande flöde. Det innebär att
ingen ny bebyggelse bör lokaliseras under de nivåer som kan bli
översvämmade av tusenårsflödet. Vidtas åtgärder som förhindrar att
byggnaden blir skadad vid nivån för ett tusenårsflöde samt att angöring
mm tryggas, kan kommunen medge bygglov i det enskilda fallet. Vid
om- och tillbyggnader av bebyggelse som redan ligger inom område
med risk för höga flöden får bedömningar göras i varje enskilt fall.
Inom kommunen finns ett flertal kraftverksdammar, dessa är byggda
eller åtgärdade så att de klarar minst ett tiotusenårsflöde. Det innebär
att några särskilda restriktioner för bebyggelse nedströms själva
dammarna, utöver det som erfordras utifrån ovan nämnda
inventeringar, inte behövs. Höga flöden kan öka vattennivåerna i
dammarna med risk för översvämningar av omgivande stränder.
Därför bör ingen ny bebyggelse lokaliseras under nivåerna för
befintliga dammkrön.

Skred och ras
Skred och ras är exempel på snabba massrörelser i jordtäcke eller berg
som kan orsaka stora skador, dels på mark och byggnader inom det
drabbade området och dels i nedanförliggande områden där skred- och
rasmassorna hamnar.
Ett skred eller ras är i många fall en följd av en naturlig erosionsprocess, men kan också utlösas av mänskliga ingrepp i naturen eller
höga flöden i vattendrag och sjöar. En gemensam nämnare är att både
skred och ras kan inträffa utan förvarning. Kommunen har ett stort
ansvar vid planläggning och bygglovgivning genom att se till att
bebyggelse inte lokaliseras till sådana områden. Ragunda kommun har
åtskilliga områden som kan betecknas som riskområden, främst längs
Indalsälven. Det finns flera anledningar till detta, bl a så är stora delar
av kommunen relativt ung ur geologisk synvinkel (ca: 200 år seden
Ragundasjön tömdes). Det innebär att geologin fortfarande håller på
att formas. Inom kommunen finns dessutom en del platser med
instabila och rasbenägna jordarter. I kommunens översiktsplan bör det
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därför framgå var de rasbenägna områdena finns, för att kunna hantera
plan- och bygglovsfrågor. Följande riktlinjer bör finnas:
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för var bygglov kan tillåtas.
Områden med särskilda grundläggningskrav.
Riktlinjer för nya planer.
Riktlinjer för hantering av problem med ras och skred inom
befintliga planer, bebyggda områden och kring enskilda
byggnader.
Behov av skyddande invallning för befintlig bebyggelse.
Områden där ingen ny bebyggelse bör tillåtas.

Räddningsverket avser utarbeta ett underlag för bedömning av vilka
områden som utgör riskområden för ras och skred. Då först kan
översiktsplanen kompletteras i enlighet med ovan. Idag finns endast en
äldre översiktlig undersökning av stabilitetsförhållandena vid
älvstränder inom bebyggda områden längs Indalsälven.
Överväganden
Intill dess nytt underlag föreligger från Räddningsverket redovisas
riktlinjer för de områden längs Indalsälven som har sämre stabilitet.
Dessutom anges mer generella försiktighetsprinciper som underlag för
handläggning av frågor som rör ras och skred, planering och bygglov.
Kommunen uppmanar också Vägverket att åtgärda trumman i
Gäddbäcken under riksväg 87. Här föreligger risk för problem vid
höga flöden, trumman behöver vara avsevärt större än idag.

Vattenkraft
Huvuddelen av kommunens tillgängliga vattenkraftresurser är redan
utbyggda. I Ragunda kommun finns idag nio kraftverk som
tillsammans producerar ca 6000 GWh per år. Kraftverken är Midskog,
Näverede, Stugun, Krångede, Gammalänge, Hammarforsen,
Svarthålsforsen, Stadsforsen och Hölleforsen. De kvarvarande
strömmande vattendragen har ett allt ökande värde för miljön,
fritidsfisket och turismen inom kommunen. Ammerån är skyddad för

utbyggnad enligt miljöbalkens regler kapitel 4 och kapitel 7
(naturreservat).

Jordbruk

Överväganden:
Kommunen är positiv till effektivisering och modernisering av
befintliga vattenkraftanläggningar.

Jordbruket är koncentrerat till byarna längs Indalsälvens dalgång samt
till ett tiotal byar i skogslandet. Där finns ett flertal bärkraftiga
heltidsjordbruk, men många jordbruk drivs i kombination med annan
verksamhet.

För flera av kraftverken inom kommunen kan omprövningar av
vattendomarna komma att aktualiseras under de närmaste åren.
Kommunen har, med hittills rådande system för regleringsersättningar,
fått en i proportion till den stora vattenkraftsexploateringen allt för
liten ersättning. Dessa ersättningar bör avsevärt förbättras i samband
med omprövningar av vattendomarna. Eventuella förbättringar av
fritidsfisket och andra åtgärder som medför ett bättre utnyttjande av
Indalsälven bör också prövas.
Kommunen bedömer att de kvarvarande strömmande vattendragen är
av så stor betydelse för kommuninvånarnas miljö och rekreation samt
för turismen, att ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraften skall
tillåtas inom kommunen. Detta omfattar också s.k. minikraftverk, men
inte mycket små vattenkraftsanläggningar avsedda att försörja en eller
ett fåtal fastigheter med viss elström.

Vindkraft
Vindenergiförhållandena inom kommunen är enligt länsstyrelsens
kartläggning generellt sett på de flesta platser ej tillräckliga för någon
kommersiell utbyggnad av vindkraftsanläggningar. I nya
vindinventeringar framgår dock att det kan vara kommersiellt
genomförbart att bygga vindkraftverk på några enstaka höjder i
nordöstra delen av kommunen. Kommunen är principiellt positiv till
utbyggnad av vindkraft där den inte kommer i konflikt med andra
intressen och där det är lämpligt ur lanskapsbildssynpunkt. Enstaka
verk eller mindre grupper får prövas mot andra intressen i det enskilda
fallet. Några särskilda rekommendationer för prövning av vindkraft
anses därför ej behövas i översiktsplanen.

Överväganden:
Jordbruksbyarna i kommunen utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden
för den i övrigt huvudsakligen skogbevuxna delen av kommunen, både
för kommuninvånarna och för turismen.
Kommunen anser det därför angeläget att den idag brukade
åkermarken bibehålls öppen och brukad, men saknar dock styrmedel
för att säkerställa detta. Vissa värdefulla natur- och kulturmiljöer kan
erhålla miljöstöd för att bevara det öppna odlingslandskapet.

Skogsbruk
Skogsbruket med efterföljande vidareförädling utgör en viktig
näringsgren inom kommunen. Skogsbruket är enligt miljöbalken av
nationell betydelse och enligt lagen skall skogsmark som har betydelse
för skogsnäringen så långt möjligt skyddas mot de åtgärder som
påtagligen kan försvåra ett rationellt skogsbruk.
Överväganden:
Skogsbruket regleras enligt lagar som ligger utanför kommunens
myndighetsutövning. Reglerna för skogsbruket återfinns i huvudsak i
skogsvårdslagen (SVL). Vid behov kan särskilt anpassade skogsbruksplaner upprättas som tar större hänsyn till natur- och
kulturvärden.
I anslutning till kulturhistoriskt intressanta miljöer och annan äldre
bosättning är det särskilt angeläget att hänsynsreglerna i skogsvårdslagen tillämpas med utgångspunkt från miljön som helhet.
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Hänsynsreglerna bör också särskilt beaktas i anslutning till
elljusspår/motionsspår, naturstigar, leder, befintlig bebyggelse mm.
Några nya förslag till förordnanden enligt miljöbalken eller andra
inskränkningar i skogsbruket föreslås ej från kommunen. Enligt
kommunen bör jordförvärvslagen ändras så att man stärker sambandet
mellan boende i kommunen och ägandet av skogsmark.

vinterhalvåret 1 oktober – 30 april som renskötsel får bedrivas inom
dessa sedvanerättsmarker. Inom dessa marker gäller bl a förbud mot att
stänga flyttväg eller hindra ren att beta.
Överväganden:
De intresseområden som angivits på markanvändningskartan skall
beaktas vid alla åtgärder som påtagligt kan försvåra rennäringens
bedrivande.

Rennäring
I Ragunda bedrivs renskötsel av samebyarna Ohredahke (Frostviken
mellersta), Jiingevaerie (Hotagens) och Jovnevaerie (Offerdals)
samebyar. Delar av kommunens skogs- och myrmark utgör vinterbete
för rennäringen. Rennäringen är av riksintresse enligt miljöbalken.
Rennäringslagen reglerar renskötselrätten. Enligt lagen är renskötsel
förbehållen samer och de har via renskötselrätten möjlighet att
använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.
Lagstiftningen har till stor del gått ut på att reglera konflikten mellan
rennäringen och andra markanvändare.
Renskötselns markanvändning varierar med årstiden och med åren
beroende på bland annat temperatur, nederbörd och vindförhållanden.
Generellt kan renskötselförloppet beskrivas med följande skiss:

Fiske
För kommunen har en särskild fiskeplan upprättats. Planen innehåller
handlingsprogram och förslag till riktlinjer till skydd för fisket.
Fisket är en värdefull miljöfaktor för ortsbefolkningen och samtidigt
ett viktigt underlag för turismen, där Ammerån intar en särställning.
Överväganden:
De i fiskeplanen föreslagna riktlinjerna för större ändringar och
pågående markanvändning, skogsbruk samt andra åtgärder avses
utgöra rekommendationer i översiktsplanen.

Kommunikationer
Allmänna vägar
I Ragunda kommun utgör riksväg 87 riksintresse.
Omfattande om- och nybyggnad av väg 87 har nyligen genomförts
mellan Döda fallet och Bispgården.

Vinterbetesmarkerna är de trakter utanför renbetesfjällen där
renskötsel av ålder och hävd bedrivs vissa tider av året. Det är under
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Övervägande:
Kommunen påpekar behovet av ombyggnad av väg 768, mellan
Stugun och korsningen mot Mårdsjön. Avsnittet är smalt och kurvigt
och mycket trafikfarligt idag, främst för gående.

Järnväg
Stambanan, som passerar genom kommunen, är av riksintresse.

Värdefulla ämnen och mineraler
Stora opåverkade mark- och vattenområden
Länsstyrelsen eller kommunen har inte genomfört någon särskild
inventering av områden som utgör stora opåverkade mark- och
vattenområden enligt miljöbalken.

Torvutvinning
Undersöknings- och bearbetningskoncessioner finns för sju myrar i
kommunen. Omfattningen är begränsad och förväntas ej expandera.

Vissa delar av kommunen utanför tätorterna och byarna kan dock
betraktas som opåverkade ur miljöbalkens synpunkt. Flera områden
som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet torde också
utgöra opåverkade mark- och vattenområden och som i och med
riksintresseklassificeringen därmed blir säkerställda i översiktsplanen.

Överväganden:
I översiktsplanen redovisas nuvarande områden för torvbrytning. Med
hänsyn till den osäkerhet som råder beträffande en eventuell expansion
av torvverksamheten har ej några andra exploateringsbara myrområden
angivits i översiktsplanen. Kommunen utesluter dock inte att det kan
finnas andra brytbara områden som inte behöver komma i konflikt
med andra intressen och som därför skulle vara möjliga att exploatera.

Ekologiskt känsliga mark- och
vattenområden

Mineraler
Inom kommunen finns flera områden med värdefulla mineraler som
eventuellt kan vara av intresse för framtida brytning. Åtta inmutningar
är gjorda inom kommunen.

Länsstyrelsen eller kommunen har ej genomfört någon särskild
inventering av ekologiskt känsliga områden enligt miljöbalken. Nya
Natura 2000 områden, inventeringen av våtmarker samt ängs- och
hagmarker kan dock ses som ett led i värnandet av ekologiskt känsliga
områden.

Berggrund, jordlager, geohydrologiska
förhållanden
Uppgifter om berggrund, jordlager samt geohydrologiska förhållanden
är en av flera grunder för prioriteringen av användningen av olika
naturresurser. SGU har till uppgift att tillhandahålla geologisk
information inom områdena miljö och hälsa, fysisk planering,
hushållens försörjning med naturresurser, jord och skog samt
totalförsvar. Vid planering och beslut av markanvändning hämtas
erforderlig information från SGU:s hemsida www.sgu.se samt från
kompletterande planeringsunderlag tillgängligt hos kommunen.

Överväganden:
Några konkreta brytningsplaner finns ej inom kommunen. De
intressanta mineralfyndigheterna är belägna i trakter där inga andra
markanspråk föreligger och mineralresurserna anses därför inte behöva
något särskilt säkerställande i översiktplanen.
Vid eventuell ansökan om brytning av mineraltillgångar kommer
kommunen att bedöma dessa ansökningar utifrån natur- och
kulturvärden, turism och friluftsliv och andra miljöintressen.
Undersökningstillstånd är tidsbegränsade, upplysningar om dessa kan
erhållas inom den statliga myndigheten Bergstaten i Luleå.
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Grustäkter
Inom kommunen finns omfattande grustillgångar, vilka många är
belägna inom känsliga områden ur landskapsbildsynpunkt, till exempel
längs Indalsälvens dalgång och Ammerån.
I Länsstyrelsens inventering ”Grustäkter och bergförekomster i
Ragunda kommun 1989” redovisas grusförekomster och eventuella
motstående intressen.
Överväganden:
I kapitlet miljö och riskfaktorer redovisas rekommendationer som
avses ligga till grund för täktärenden.

Totalförsvaret
Totalförsvarets behov av mark- och vattenområden utgår från intressen
som är gemensamma för hela landet. Av särskild betydelse är
övnings/skjutområden, flygplatser, radarstationer och dylikt. Dessa
redovisas ej i översiktsplanen av sekretesskäl.
Överväganden:
I samband med bygglovprövning kontrolleras regelmässigt om det
inom området finns förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret.
Till totalförsvaret hör också en civil del med inriktning på
befolkningsskydd etc. Det civila totalförsvarets markbehov beaktas på
likartat sätt som det militära försvaret.
Samråd ska ske med Länsstyrelsens försvarsenhet i frågor där
försvarsintressen kan komma att beröras.
I samhällsplaneringen skall fred- och beredskapshänsyn samt
hänsynstagande med avseende på olycksrisker och räddningstjänst
beaktas.
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Jämställdhet
I det av kommunfullmäktige antagna programmet för översiktsplanering har inte jämställdhetsfrågorna pekats ut som ett särskilt
område i översiktsplanen. Kommunens planeringsarbete bedrivs dock
med ett tydligt underifrånperspektiv och med aktiv medverkan av
lokala partsammansatta arbetsgrupper, vilket öppnar för både kvinnors
och mäns medverkan i planprocessen. Kommunen konstaterar också
att det är svårt att på översiktsplanenivå konkretisera jämställdhetsaspekterna. Den översiktliga kommunomfattande planeringen är
relativt könsneutral och berör i praktiken sällan frågor där
jämställdhetsaspekten kan konkretiseras, t ex i frågor som rör
livsmedelshandelns struktur, kollektivtrafik, bilinnehav, utbud av
fritidsaktiviteter mm. Dessa frågor behandlas inte i översiktsplanen
utan i andra separata utredningar och planer.
I framtida fördjupningar av översiktsplanen samt i annat
planeringsarbete avser kommunen, där det är möjligt, att beakta
jämställdhetsaspekten.

6. Grunddragen i mark- och
vattenanvändningen,
områdesanknutna
rekommendationer
För att bryta den negativa befolkningsutvecklingen behövs mer
inflyttning och flera arbetstillfällen i kommunen. För att nå upp till
målen i tillväxtprogrammet fordras en samverkan av flera olika
faktorer där markanvändningsplanering och ett hållbart nyttjande av
naturresurserna utgör viktiga inslag, framförallt för focusområdet
turism/upplevelsenäring, men också för de som bor i kommunen och
för möjligheten att attrahera nya invånare. Att värna om landskapets
natur- och kulturvärden, de olika bygdernas särdrag och miljön i sin
helhet är lika viktigt som att på ett förnuftigt sätt nyttja de olika
resurserna för att skapa sysselsättning. Attraktiva tätorter och byar,
landskapsanpassat boende samt möjlighet till rekreation och god
livskvalité har också stor betydelse för att kommunen skall vara
attraktiv för boende. Förutom säkerställandet av olika intressen
präglas redovisningen av markanvändningen av ovanstående och
övriga målformuleringar.
Många delar av tillväxtprogrammen och andra kommunala
utvecklingsprogram/planer kan genomföras utan att de har kopplingar
till mark- och vattenanvändningen och därmed översiktsplanen. I en
kommun av Ragundas karaktär behöver inte målformuleringar och
beslut om mark- och vattenanvändning alltid medföra områdesbundna
rekommendationer mm i översiktsplanen. Vissa frågor som t ex
nyetableringar av industri, utbyggnad av boende- och aktivitetsanläggningar för turismen fordrar dock nästan alltid beslut eller
åtgärder kopplade till mark och vatten eller till den fysiska miljön.
Några stora förändringar av grunddragen i mark- och
vattenanvändningen förväntas inte inom kommunen. Planeringen är

mer inriktad på att komplettera och utnyttja befintliga resurser
uthålligt samt visa på och bevara värden som bl a har betydelse för
kommunens attraktivitet.
I landsbygdskommuner med stora ytor är det oftast svårt att medvetet
planera utvecklingen. Förändringar och initiativ som leder till ökad
sysselsättning beror delvis på kommunen, men i högre grad på
enskilda kommuninvånare och företag samt utifrån kommande
intressenter. Det är därför omöjligt att i översiktsplanen nu förutse
alla initiativ på markanspråk. Helt nya och idag okända initiativ skall
därför kunna prövas utan stöd i översiktsplanen, om de är av måttlig
omfattning och ej medför konflikt med viktiga allmänna intressen.
Vid beslut rörande bl a täktärenden, vattenföretag samt plan- och
bygglovärenden enligt PBL och (indirekt) fastighetsbildningslagen
skall hushållningsbestämmelserna i MB tillämpas.
Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut genom att
rekommendationen i översiktsplanen skall ses som den allmänna
sektorns samlade rekommendationer, grundade på de allmänna
bestämmelserna i kap 2 PBL.
Avvägningen mellan de allmänna intressena inom kommunen har lett
fram till nedanstående rekommendationer och förslag till grunddrag i
avsedd mark- och vattenanvändning samt vad gäller tillkomst,
förändring och bevarande av bebyggelse. Om flera av ovan nämnda
intressen berör samma område har den huvudsakliga markanvändningen redovisats tillsammans med rekommendationer för bebyggelse
mm. Därvid har som regel också erforderligt skydd för ovan berörda
intressen erhållits utan att ”överlagra” markanvändning och
rekommendationer.
Områden av intresse för naturvård, kulturminnesvård, friluftsliv osv
kan vara belägna inom område med fördjupad översiktsplan (fd
områdesplan), utanför sådant område eller både och. Inom område
med fördjupad översiktsplan redovisas säkerställandet av respektive
intresse i den fördjupade översiktsplanen. I de följande redovisas för
Översiktsplan Ragunda kommun -45-

tydlighetens skull hela riksintresseområdena, alltså även de delar av
områdena som är belägna inom fördjupad översiktsplan. Dessa
områden utgör både riksintressen och lokala intressen.

I kommunens skogsbygder finns ett antal mindre tätorter och byar där
jordbruk huvudsakligen bedrivs. De som bor i byarna arbetar oftast
med flera olika kombinationsverksamheter.

Områdena har betecknats FÖ, N, FR osv. och respektive
områdesbeteckning återfinns dels på karta i nära anslutning till
respektive områdesbeskrivning samt på en större och mer detaljerad
plankarta där alla områdesanknutna rekommendationer
sammanställts. Områdesredovisningen finns dessutom digitalt i
kommunens GIS-system och kan där kombineras med lämplig karta.

Kommunen ser principiellt positivt på ny bebyggelse, både inom och
utanför tätorterna. Nybebyggelse bör dock i första hand ske i eller i
direkt anslutning till de befintliga tätorterna och byarna eller nära väg
med bestående skolskjutslinje och kommunal sophämtning. Några
större förändringar av markanvändningen är inte att förvänta under den
närmaste tidsperioden. Eventuella förändringar kommer troligtvis i
huvudsak att ske i tätorterna. Inom Ragunda kommun finns inte några
ouppklarade markanvändningsproblem av betydelse. Förändringarna i
pågående markanvändning är mycket marginella.

I denna kommunomfattande översiktsplan redovisas områdesbeskrivningar för alla riksintressen för att erhålla en samlad
redovisning av dessa. Flera av dessa är dock helt eller delvis belägna
inom område med fördjupad översiktsplan. Vad gäller regler för
markanvändning, bebyggelse mm hänvisas i dessa fall till respektive
fördjupad översiktsplan.
Huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning redovisas på
karta i A3-format i anslutning till beskrivningen nedan.

Huvuddragen i mark- och
vattenanvändningen
Markanvändningen i stort inom kommunen kan beskrivas enligt
följande:
Huvuddelen av kommunens yta är område för skogsbruk. Längs
Indalsälvens dalgång är områdena för jordbruk koncentrerade. Längs
dalgången bor huvuddelen av kommunens invånare. Där finns också
kommunens större tätorter. Kommunens tätorter är förhållandevis små
och saknar för närvarande expansion.
Turismen är i första hand koncentrerad till Indalsälvens och Ammeråns
dalgångar, med tyngdpunkt kring Kung Chulalongkorns minnesbyggnad, Döda fallet samt Ammerån/Skyttmon. Turism i mindre skala
förekommer inom stora delar av kommunen.
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Någon detaljerad reglering av vattenanvändningen har ej bedömts
nödvändig.
Inom områden med viktiga allmänna intressen för kulturminnesvården,
naturvården, friluftslivet, rennäringen, jordbruk, skogsbruk,
kommunikationer mm har särskilda rekommendationer för
bygglovprövning upprättats. Pågående markanvändning inom dessa
områden avses dock kunna fortgå utan förändring.
Kommunen utgör en typisk landsbygdskommun med omfattande
landsbygdsboende. Översiktplanens rekommendationer för
bygglovprövning, fastighetsbildning mm har utgått från dessa
förutsättningar och inriktats på att tillvarata de boendekvalitéer och
positiva förutsättningar ett landsbygdsboende kan innebära.
Problemen idag består av befolkningsstagnation, sned åldersfördelning
och en allt sämre ekonomisk bärkraft.

Områden med omfattande turism
Skyddade områden
(Naturreservat, Natura 2000 - områden
Tätort med planlagd mark
Mindre orter och byar samt jordbruk
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet

Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon

Torvtäkt
Vattenkraftverk

Till den huvudsakliga markanvändningen
hör också rennäringens markanvändingsredovisning enligt karta kap 6.
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Mårdsjön
Mårdsjön
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Mårdsjön
Mårdsjön
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Mårdsjön
Mårdsjön

Am

Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
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Näverede
Näverede
Näverede
Näverede
Näverede
Näverede
Näverede
Näverede
Näverede

Stugun
Stugun
Stugun
Stugun
Stugun
Stugun

Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs

Ammer
Ammer
Ammer
Ammer
Ammer
Ammer
Ammer
Ammer
Ammer

Gesunden
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund

Krångede
Krångede
Krångede
Krångede
Krångede
Krångede
Krångede
Krångede
Krångede
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Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Böle
Böle
Böle
Böle
Böle
Böle
Böle
Böle
Böle

Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

Hammarstrand
Hammarstrand
Hammarstrand
Hammarstrand
Hammarstrand
Hammarstrand
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien

Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda

Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken

Döda fallet
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna

Bispgården
Bispgården
Bispgården
Bispgården
Bispgården
Bispgården

Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen

Utanede
Utanede
Utanede
Utanede
Utanede
Utanede
Utanede
Utanede
Utanede

Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
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Områden med fördjupad översiktsplan FÖ
Områden med fördjupade översiktplaner (före detta områdesplaner)
som redovisar allmänna intressen, huvuddragen i markanvändningen
samt rekommendationer/riktlinjer för bygglovprövning och
planläggning. De fördjupade översiktsplanerna är inte rättsligt
bindande. Planerna har tidigare antagits av kommunfullmäktige och
ingår därmed som delar av den kommunomfattande översiktsplanen
(FÖ 1-7 anger områdets nummer på översiktsplanekartan).
Avsedd markanvändning inom dessa områden samt rekommendationer
för bygglovprövning mm framgår av resp fördjupning.
Område

Nummer

Stugun
Hammarstrand
Kullsta
Pålgård-Gevåg
Döda fallet
Bispgården
Ammeråns dalgång

FÖ 1
FÖ 2
FÖ 3
FÖ 4
FÖ 5
FÖ 6
FÖ 7

Kommunfullmäktiges
antagande
810629
780621
820504
820504
820217
830502
890223

För Hammarstrand gäller följande förändring:
Det tidigare utbyggnadsområdet för bostäder benämnt Hammarstrand
Syd utgår, då kommunen tidigare avbrutit detaljplaneprocessen och
begäran om expropriation.
För området gäller fortsatt pågående markanvändning
(jordbruksmark).
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För Ammerån gäller följande förändring:
Då Ammerån numera är skyddad som naturreservat och utgör Natura
2000-område, riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB samt
är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt MB, ersätts den tidigare
fördjupade översiktsplanen upprättad 1989 med riktlinjer i denna
kommunomfattande översiktsplan. De olika värdena och skydden för
området framgår av följande kapitel.

Områden med fördjupad översiktsplan
- Se vidare i respektive plan,
dessa finns tillgängliga på kommunen.
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Tätortsområden utanför område med
fördjupad översiktsplan/planlagda
fritidsområden TÄ
Omfattar tätortsområden med detaljplan eller områden med tätare
bebyggelse. Omfattar Ragunda stationssamhälle, delar av Krångede
samt fritidsbebyggelse vid Mörtsjön.
Markanvändning, bebyggelse mm
Inom tätortsområdena skall nybyggnad i princip föregås av detaljplanläggning. I vissa områden är dock bebyggelsetrycket så lågt och
förhållandena så okomplicerade att bygglovprövning kan ske utan krav
på föregående detaljplanläggning.

Jordbruksområden/byar J
Byar där huvudsakligen jordbruk bedrivs och som innehåller annat
permanentboende samt viss fritidsbebyggelse. Bebyggelsetrycket är
litet. Omfattar gulmarkerade områden på kartorna.
Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.
De flesta byarna rymmer lämpliga platser för både tillkommande
permanentbebyggelse och fritidshus. Nytillkommande tomter och
bebyggelse bör i möjligaste mån ej placeras på sådant sätt att aktivt
brukad jordbruksmark tas i anspråk.
Ny bebyggelse skall föregås av en lämplighetsprövning som närmare
klarar ut om och var bebyggelsen kan lokaliseras.
Lokalisering av permanentbebyggelse prövas utifrån
kommunalekonomiska utgångspunkter i varje enskilt fall.
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Områden av riksintresse för
kulturmiljövården KJ
Byar/områden av riksintresse för kulturminnesvården. Byggnaderna
och kulturlandskapet i vilka det står samverkar till en helhet som är av
stort allmänt intresse att skydda. Det är också av allmänt intresse att
jordbruket fortsätter och att landskapet hålls öppet. Byarna med sina
kulturvärden ska ses som en tillgång och resurs för kommunen,
fastighetsägarna och besökare utifrån.
Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.
Kommunen ser positivt på främst ny permanentbebyggelse i byarna
men även på lämpligt placerad enstaka fritidsbebyggelse.
Nytillkommande tomter och bostadsbebyggelse bör i möjligaste mån
ej placeras på sådant sätt att aktivt brukad jordbruksmark tas i anspråk.
Byarnas höga kulturhistoriska värde ställer särskilda krav på hänsyn
och anpassning till miljön. Ny bebyggelse ska därför placeras så att det
traditionella bebyggelsemönstret ej förändras och utformas så att det
harmonierar med övrig bebyggelse i byn. Detta gäller även om- och
tillbyggnader.
Äldre byggnaders utseende och karaktär bör ej förändras. Särskild
omsorg kräver om- och tillbyggnad av byggnader som upptagits i
Länsmuseets förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
För det större sammanhängande området Indalsälvens dalgång gäller
att tillkommande bebyggelse ska placeras så att den ej stör det öppna
landskapet och ej påverkar viktiga utblickar längs dalgången.
Kommunens kulturhistoriska inventering, rådgivningsskrifter samt
områdesbeskrivningar ger närmare underlag för rådgivning,
bedömning och handläggning i det enskilda fallet. Ny bebyggelse ska
föregås av en lämplighetsprövning som närmare klarar ut om och var
bebyggelse kan lokaliseras. Lokalisering av permanentbebyggelse

prövas utifrån kommunalekonomiska utgångspunkter i varje enskilt
fall.
När kommunen i den enskilda bygglovprövningen behöver ha
ytterligare beslutsunderlag än riktlinjerna ovan, remitteras ärendet till
Länsmuseet för yttrande innan beslut fattas. Kommunen har dock att
vid varje bygglovprövning väga samtliga intressen mot varandra.
För Skyttmon finns en mer detaljerad inventering och vårdplan
framtagen för varje värdefull byggnad. Detta gjordes av länsmuseet år
2002 med stöd av EU medel och syftade i första hand att bli ett bra
hjälpmedel för fastighetsägaren. Materialet kan dock även användas
som underlag vid bygglovprövning för både nybyggnader samt omoch tillbyggnader.

samråd med byn. Införandet av särskilda områdesbestämmelser
förutsätter en god uppslutning av berörda fastighetsägare.
Områdesbestämmelserna syftar till att säkerställa de kulturhistoriska
värdena i byn och avser reglera:
-

grunddragen i markanvändningen som ett led i att värna om de
öppna åker- och betesmarkerna
byggnaders placering och utformning
bygglovpliktens omfattning

För Skyttmon föreslås att områdesbestämmelser upprättas. Detta har
diskuterats i lokal arbetsgrupp, men bör bli föremål för ett bredare
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Områdesbeskrivningar
Skyttmon, Ammerån KJ 15
Område av riksintresse.
Skogsbygd som tydligt avspeglar gårdarnas ökande välstånd under
1800-talets sista decennier, grundade på bibehållna, stora
skogsinnehav. Fångstmiljö längs den oreglerade Ammeråns stränder.
Skyttmon består av byarna Aspnäs och Skyttmon vilka synades in som
nybyggen under 1780-talet. På en gynnsam plats vid Ammeråns
stränder fanns möjlighet till uppodling, och längs åns stränder och i de
vidsträckta skogarna fanns gott om foder till kreaturen.

Längs Ammeråns stränder finns ett 60-tal kända fångstboplatser, flera
med en utbredning av flera hundra meter, vilka indikeras av förekomst
av skärvsten, avslag från redskapstillverkning samt stenföremål som
skrapor och pilspetsar.
Eftersom Ammerån är en av de få skogsälvar som fortfarande är
oreglerad erbjuder området ovanligt goda forskningsmöjligheter vad
gäller fångstbefolkningens boplatser. Förutom boplatser finns även
flera fångstgropar och fångstgropssystem på grusåsarna utefter
älven.

Storleksförhållandet 1:20 mellan inägomarken och utmarken på sent
1700-tal visar hur viktiga åsträndernas och skogarnas fodermarker var
för en näring baserad på kreatursdrift.
Till skillnad mot på många andra ställen sålde inte bönderna i
Skyttmon de stora skogsinnehav som varje gård blivit ägare till genom
avvittringen. I stället behöll man skogen, och när den fick ett
avsaluvärde i slutet av 1800-talet kunde bönderna själva tillgodogöra
sig värdestegringen. Detta har främst kommit till uttryck i stora, för
tiden moderna bostadshus och ekonomibyggnader i trä med rikt
utsmyckad panelarkitektur.
Byarnas gårdslägen och inägomarkens öppenhet är i stort sett
opåverkade sedan 1780-talet och visar på typiska lägen för etablering
av nybyggen i länets skogsbygder. Samtidigt visar bebyggelsen den
välståndsökning som ett bibehållet skogsinnehav innebar.
Den rikliga mängden lämningar efter en forntida fångstbefolkning
utefter Ammerån visar på skogsälvarnas stora betydelse som
kommunikationsleder. Vattendragen erbjöd goda möjligheter att ta sig
till och från fångstplatser från kust till fjäll.

Indalsälvens dalgång KJ 16
Område av riksintresse.
Älvdalsbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet,
idag huvudsakligen präglad av laga skiftet, 1900-talets
hemmansklyvningar och, nerströms Hammarstrand, av Ragundasjöns
tömning 1796. Sockencentrum vid Ragunda medeltidskyrka och nya
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kyrka. Kraftverksmiljöer och stationssamhälle.
Bygdens gamla centrum med anor ifrån yngre järnålder är Pålgård. Här
ligger kyrkan och de gamla gårdarna och här fanns tidigare marknadsoch tingsplats. Nära den senmedeltida kyrkan ligger en gravhög,
visserligen inte arkeologiskt undersökt, men av allt att döma från yngre
järnålder. Den medeltida kyrkan övergavs i slutet av 1840-talet då den
nya kyrkan byggdes, men används fortfarande sommartid. Även den
gamla kyrkogården finns kvar.
Byn Ammer vid Ammeråns utlopp i Indalsälven nämns i skriftliga
källor redan 1378. Förutom välbevarade 1800-talsbyggnader finns här
en av Jämtlands äldsta och mest välbevarade frikyrkolokaler,
baptistkapellet Elim.

sänka Ragundasjön. Företaget misslyckades, och hela sjön torrlades
inom några timmar. Som genom ett under omkom inga människor,
men dalgångens utseende förändrades för all framtid. Den bördiga f d
sjöbottnen förvandlades snart till god jordbruksmark, och bl a byarna
Lien och Libottnarna växte fram. Döda fallet är idag ett omtyckt
utflyktsmål med turistanläggning och friluftsteater.
Efter järnvägens tillkomst i slutet av 1800-talet förändrades
Ragundabygdens struktur. Ragunda stationssamhälle med
stationsbyggnad och andra offentliga byggnader växte fram allt
efterhand.
Vattenkraftutbyggnaden i Indalsälven under tidigt 1900-tal bidrog
ytterligare till bygdens förvandling. Vid både Hammarforsen, vilken
bildades efter katastrofen 1796, och Krångedeforsen byggdes stora
kraftverk och Hammarstrands och Krångede samhällen växte fram.
Kraftverket vid Hammarforsen byggdes åren 1925-28 med syfte att
överföra elkraft till skogsindustrierna i Sundsvallsområdet.
Kraftverket är uppfört helt efter funktionalistiskt mönster och tillhör
pionjärverken för det moderna vattenkraftverket. Krångede kraftverk
uppfördes åren 1931-36 för den första överföringen av norrlandskraft
till mellansvenska förbrukare, och var under 1940-talet landets största
kraftverk. Kraftverk, dammbyggnader och bostadsområden är
intressant industrihistoria, och sedan 1996 finns här ett museum där
besökaren får en god inblick i kraftverksepoken och dess påverkan på
bygden.
För Krångede kraftverk se också mer detaljerad beskrivning på nästa
sida samt särskilda förslag till rekommendationer.

Vid Storforsen (senare Döda Fallet) i Indalsälven var tidigare ett
betydande laxfiske tillhörande ärkebiskopssätet i Uppsala. Döda fallet
uppstod den 7 juni 1796 då Magnus Huss, köpman från Sundsvall som
även kallades "Vildhussen", torrlade Storforsen vid sitt försök att
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Strånäset KJ 17
Område av riksintresse.
Älvdalsbygd med två storbondegårdar i öppet odlingslandskap som väl
avspeglar det ökade välstånd som böndernas bibehållna, stora

skogsinnehav innebar under 1800-talets sista decennier.

Bomsund KJ 18
Område av riksintresse.

Vid Strånäset på
Indalsälvens norra sida
ligger två stora gårdar intill
varandra i ett öppet och
välhävdat odlingslandskap.
Gårdarna har en ovanligt
rikt utsmyckad
panelarkitektur med stora,
glasade verandor på
boningshusen och en
mängd snickeridetaljer på flygelbyggnader och de påkostade
ekonomihusen. En allé sträcker sig från den östra gårdens trädgård ned
mot Indalsälvens strand. Gårdarna är orienterade med entrésidan mot
den gamla vägen som slingrar fram i övergången mellan den flackare
odlingsmarken och berget.
Bönderna i Strånäset sålde inte sin skog när den fick ett värde på en
avsalumarknad utan tillgodogjorde sig välståndsökningen, tydligast
uttryckt i överdådigt påkostade byggnader.

Skogsbruksmiljö vid Indalsälven med boställe för flottningschefen.
Flottningsepoken under senare delen av 1800-talet och fram till mitten
av 1900-talet var en oerhört betydelsefull period för Norrland. Längs
Indalsälven liksom övriga norrlandsälvar flottades enorma mängder
virke från inlandets skogar till sågverk och fabriker vid kusten.
Flottningen var orsak till byn Bomsunds tillkomst, då en av byns två
gårdar uppfördes som förvaltarbostad för flottningschefen vid
sekelskiftet. Gården är komplett med byggnader för flottningschefens
och arbetarnas alla behov. Även den andra gården har en stor
uppsättning välbevarade byggnader. Fastän flottningen sedan länge
spelat ut sin roll är båda gårdarna fortfarande bebodda.
Indalsälven
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Krångede Kraftverk K5
Ingår i större område av riksintresse.
Beskrivningen nedan är hämtad ur ”Kraftverk i landskapet,
Länsstyrelsen i Jämtlands län 2002”.
Under 1920-talet kom det klassicistiska templet att dominera som förebild.
Tekniskt rationella skäl i kombination med den populära 20-talsklassicismen
gjorde att tempelarkitekturen blev särskilt frekvent i Sverige. Vertikalaxlade
maskinaggregat med turbiner inrymda i en hög underbyggnad och
generatorer förlagda rakt ovanpå i överbyggnaden, blev på nytt populära.
Kraftverken kom då att hamna på ett slags podium, likt de antika templen,
och få högresta fasader, särskilt nedströms. Dessutom upphörde behoven av
särskilda torn genom bättre ventilationsmöjligheter i maskinhallarna och
utledning genom jordkabel. Tempelmotivet nyttjades även under 1930-talet,
t.ex. för Krångede, där arkitekt Erik Hahr gav montagehallen en
tempelliknande gavel med det stora karakteristiska fönstret (fig 7). Den
historiserande kraftverksarkitekturen var en internationell trend, trots att de
historiserande stilarna i övrigt byggande ansågs förlegat. Flera av de
historiska motiven passade bra för att klä tekniken i lämpliga
byggnadsformer, men genom att använda de välkända motiven gavs också
kraftverken en värdig plats i ett gemensamt västerländskt kulturarv. En av de
första anläggningarna som ritades av Erik Hahr var kraftverket i Lilla Edet,
som förutom att vara en av de första större ”betongrationalistiska”
kraftverken, också innebar genombrottet för de s.k. kaplanturbinerna. De nya
maskinaggregaten hade en vertikal resning som krävde högt i tak och gott
om plats på golvet för att kunna lyftas isär vid service. (Se Mörsils kraftverk.)
Maskinhallen bildar ett högre ”mittskepp” likt en basilika i betong. Lilla Edets
skelettkonstruktion i armerad betong var stilbildande för kraftverkets
formspråk. Lilla Edets kraftverk följdes av ett ökat experimenterande med
betongens tekniska och estetiska egenskaper, där Hahr spelade en central
roll. Den råa betongen blev accepterad som fasadmaterial. Det på flera sätt
spektakulära kraftverket i Krångede är förmodligen Hahrs mest kända
anläggning.
Vid Krångede finns Indalsälvens mäktigaste fallkomplex, Krångedeforsarna,
som tidigt var föremål för olika planer, både av privata och offentliga aktörer.
Ett av de tidigaste projekten kring forsarna var Gustaf de Lavals planer i
slutet av 1890-talet på att där anlägga en elektrokemisk industri. År 1908
överfördes vattenrätten till ett nybildat bolag, Krångede AB, och
utbyggnadsplanerna intensifierades. Kronan hävdade emellertid genom
Vattenfallsstyrelsen att Indalsälven med dess fall och forsar tillhörde staten
genom s.k. regalrätt. I den utdragna rättsprocessen som följde åberopades
flera hundra år gamla handlingar, men genom beslut i högsta domstolen
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1915 fastslogs den enskilda äganderätten till forsarna. Aktierna i bolaget
förvärvades året därpå av ett konsortium, i vilket flera mellansvenska
järnverk ingick. Redan 1916 inlämnades ansökan till häradsrätten om
byggnadstillstånd för ett kraftverk, men Kungl. Maj:t gav inte tillstånd förrän
1922. Rättstvister med därpå följande lågkonjunktur samt svåra tekniska
överväganden gjorde att bygget inte inleddes förrän 1931. Det tekniskt
mycket avancerade projektet pågick sedan i etapper fram till 1947.
Ibruktagande skedde 1936, då kraftverket invigdes under närvaro av 1500
personer, däribland kronprinsparet samt flera statsråd och landshövdingar.
Huvudprojektör för anläggningen var VBB tillsammans med ASEA, som
ansvarade för de elektriska installationerna. Arkitekt Erik Hahr ställdes
beträffande Krångede inför uppgiften att uttrycka kraftverkets idé utan en
synlig maskinhall, eftersom den kom att placeras under jord. Anläggningens
karakteristiska och representativa byggnad fick i stället bli montagehallen
(fig. 7). Planen för utbyggnaden av Krångedeforsarna hade sedan början av
1900-talet varit att bygga ett samlande kraftverk för att utvinna kraften ur den
sammanlagt 60 meter höga fallhöjden längs den 3 km långa sträckan. Flera
tekniska lösningar diskuterades genom åren. Resultatet blev att turbinerna
placerades i en väldig underjordisk maskinhall 40 meter under marknivån
med långa underjordiska tuber för in- och utförsel av vatten. Krångede blev
det tredje underjordiska kraftverket som byggdes i landet (efter Mockfjärd
och Porjus). I maskinhallen placerades landets hittills starkaste turbiner
(1947: 6 st.) och generatorer. Utloppstunneln var 1400 meter lång och hade
en area av 116 m2. Anläggningens enorma dimensioner gjorde det till
landets vid tiden största kraftverk. Än idag är det Sveriges genom tiderna
största kraftverk som uppförts i enskild regi. Rakt ovanför maskinhallen
uppfördes den högresta byggnaden med de karakteristiska gavelfönstren.
Den innehåller montagehall för montering, service, reparation m.m. och är
förbunden med maskinhallen genom ett transportschakt. Styrcentral,
kontorslokaler m.m. är samlade i en lägre byggnad intill montagehallen. Till
miljön kring Krångede hör också den långa och djupa flottningsrännan som
tidigare ledde timmerstockarna förbi forsarna.
Nära byggnaderna ligger det stora utomhusställverket, som genom en 340
km lång kraftledning är förbunden med transformatorstationen i Horndal i
Dalarna. Därifrån transmitteras strömmen vidare till, ursprungligen, de
mellansvenska industrierna som köpt aktierna i Krångedebolaget. Krångede
var det första kraftverket i länet som byggdes för export av elektricitet
söderut. Det faktum att vattenkraft inte gagnar bygden på samma sätt som
andra mer handfasta naturresurser, är något som diskuterats alltsedan
utbyggnaden av Krångede.

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.
Kraftverk, bostadsbebyggelse (”bolagsbyn”), flottningsränna,
försvarstorn mm som bildar en väl samlad miljö med höga
bevarandevärden.
De höga kulturhistoriska värdena ställer särskilda krav på hänsyn och
anpassning till miljön. Ny bebyggelse ska därför placeras så att det
traditionella bebyggelsemönstret ej förändras och utformas så att det
harmonierar/överensstämmer med övrig bebyggelse i byn. Detta gäller
även om- och tillbyggnader.
Äldre byggnaders utseende och karaktär bör ej förändras. Särskild
omsorg kräver om- och tillbyggnad av byggnader som upptagits i
Länsmuseets förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Inventeringar, skyddsföreskrifter mm
För att bibehålla den samlade kraftverksmiljön i området som ett
komplement till kraftverksmuseet, föreslås att områdesbestämmelser
upprättas. I området bör bostadsområdet intill kraftverket,
bostadsbebyggelsen i Grubbanområdet samt delar av
kraftverksområdet ingå (de äldre byggnadernas extriör). De utformas
med hänsyn till kraftverkets behov av modernisering och framtida
utveckling. Områdesbestämmelserna kompletteras med
byggnadsminnesförklaring för de anläggningar mm som inte kan
omfattas av dessa bestämmelser. Dit hör t ex flottningsränna och torn.
För att erhålla ett bra underlag för områdesbestämmelser och
byggnadsminnesförklaring bör en inventering av området genomföras.
Länsstyrelsen undersöker möjligheten att finansiera en sådan som
förutom ovan nämnda områden även bör omfatta gamla vägen runt den
sk Nabben vid Stadsberget samt brandtornet uppe på berget.
Inventeringen avses preliminärt genomföras under 2006.
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Fäbodar med lokala kulturmiljövärden KF
Fäbodar av lokalt kulturhistoriskt intresse.
Fäbodar som enligt inventering 1983 har kvar de flesta förekommande
hustyper och sin ursprungliga prägel. Omfattar tre fäbodar av högsta
skyddsvärde, grupp A.
Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.
Ny bebyggelse skall placeras så att det traditionella
bebyggelsemönstret ej förändras och utformas så att den harmonierar
med övrig bebyggelse på fäbodvallen.
Äldre byggnaders utseende och karaktär bör ej förändras. Särskild
omsorg kräver om- och tillbyggnad av hus som upptagits i länsmuséets
förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

skogen närmast miljön. Vid avverkningar i branta sluttningar
omedelbart intill vallen bör hyggeskant ej dras ned i sluttningen så att
krönet frilägges.
Områdesbeskrivningar
Långbodarna KF 6
F d fäbodvall som numera nyttjas som fritidsställe och jaktstuga.
Den är belägen ca 12 km öster om Bispgården vid skogsbilväg.
Fäboden har enligt uppgift tidigare bestått av ytterligare en
anläggning varav det idag återstår en husgrund samt två hus.
Sammanlagt finns åtta byggnader i relativt gott skick på vallen. Ett
av husen är byggt på 1900-talet, övriga under 1800-talet.
Byggnaderna är i allmänhet inte förändrade utan har kvar sin
ursprungliga karaktär. Den för Fors och Ragunda socknar typiska
kokstaden finns också på vallen. Långbodarna har ett vackert, högt
och öppet läge med milsvid utsikt. Vallens västra delar gränsas av
ett kalhygge. Fäboden var i drift ända in på 1970-talet. Fäbod av
högsta skyddsvärde.

När kommunen behöver ha mer beslutsunderlag än riktlinjerna ovan,
remitteras ärendet till länsmuséet för yttrande innan beslut fattas.
Avstyckningar inom vallen bör om möjligt undvikas.
I anslutning till de värdefulla fäbodmiljöerna bör skogsbrukets
hänsynsregler enligt 30 § skogsvårdslagen särskilt beaktas. De
skogliga åtgärderna bör ske med hänsyn till den riksintressanta miljön
både vad avser avverkning, markberedning och byggandet av
skogsbilvägar och tillämpas med utgångspunkt från miljön som helhet.
Den samlade visuella upplevelsen av miljön, bör vara vägledande vid
planerade skogsbruksåtgärder i omedelbar närhet av fäbodarna.
Bl a bör skogsbruket sträva efter att åstadkomma en mjukare övergång
mellan hygge och vallen i anslutning till infartsvägar mm, genom att t
ex lämna kvar glesa trädställningar, grupper av vackra träd samt spara
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Bjännmyrmon KF 7
F d fäbodvall som numera nyttjas som fritidsställe, belägen ca 1 km
NO om Lien, vid en skogsbilväg. Fäboden har ursprungligen bestått
av minst två vallar, som idag är uppdelade på lika många
fastigheter. På den östra finns två bustugor som nyttjas som
fritidshus. Den ena bustugan är i mycket gott skick, men även den
andra bustugan samt ladugård, fjös och kokstad är i relativt gott
skick. Spår av flera byggnader finns på vallen. Bustugoma är enligt
uppgift flyttade till Bjännmyrmon från den nu försvunna
Höjdbodarna. (Se även Språtabergsbodarna).
På den västra vallen återstår nu en ombyggd bustuga samt en lada
och kokstad. Samtliga är i gott skick. I direkt anslutning till den
öppna vallen ligger två fritidshus. Fäboddriften upphörde omkring
1950. Fäbod av högsta skyddsvärde.

Gammelbodvallen KF 8
Fäbodvall som numera nyttjas som gemensam bystuga av Krokvågs
by. Den ligger ca 1,5 km ö om Ladmyråsen. På fäbodvallen skall
ursprungligen ha funnits fyra bustugor med olika ägare. Idag
återstår en anläggning med bustuga och fyra ekonomibyggnader.
Bustugan har troligen flyttats hit från den nu försvunna fäboden
VästerLidbodarna. Gammelbodvallen upprustades av Krokvågs
byförening 1979-1980. Då byggdes också kokhuset, som nu står på
vallen. Samtliga byggnader är i gott skick.
Den öppna fäbodvallen har ett vackert läge med vid utsikt.
Gammelbodvallen gränsas i öster av ett kalhygge. Fäboddriften
pågick till 1940-talet. Fäbod av högsta skyddsvärde.
Språtabergsbodarna KF 9
Fäbod som nyttjas som fritidsställe och jaktstuga, belägen ca 8 km
N om Lien vid en nyanlagd skogsbilväg. Språtabergsbodarna är en
av de största och bäst bevarade fäbodmiljöerna i kommunen.
Fäboden antas tidigare ha bestått av flera anläggningar än de
nuvarande två. Tidigare var också antalet byggnader mycket större.
Några hus är hitflyttade från den nu försvunna fäboden
Höjdbodarna. Den senare låg närmare byn och användes en bit in i
på 1900-talet parallellt med Språtabergsbodarna. Den var då
höstfäbod där man vistades ca 3 veckor i slutet av säsongen.
På den västra delen av vallen finns sexton byggnader i varierande
skick. I bäst kondition är de till fritidshus ombyggda bustugorna,
medan ekonomibyggnaderna är i något sämre skick. Den för
Ragunda och Fors typiska kokstaden finns på vallen.
Den östra vallen är mindre och idag återstår endast fyra byggnader.
Där nyttjas bustugan som fritidshus och är i gott skick, medan
kokstad och två ladugårdar är på väg att förfalla. Fäbodvallen är
fortfarande öppen, men på väg att växa igen. Fäboddriften pågick
ända till 1975 med undantag för ett kort uppehåll i början av 1960talet. Fäbod av högsta skyddsvärde.

Hornåbodarna KF 10
Fäbodvall som numera nyttjas som fritidsställe. Den är belägen ca
6 km söder om Mårdsjön. En skogsbilväg leder fram till vallen.
Hornåbodarna är en närmast komplett fäbodanläggning med
bustuga, ladugård och stall, lada samt mjölkbod - sammanlagt 4
bevarade byggnader. Spår av ytterligare en byggnad finns på
vallen. Bustugan med inskription 1882 har försetts med plåttak,
medan övriga byggnader har sticktak. Vallen var troligen i drift
ända fram till 1950-talet. Den har också nyttjats som
skogsarbetaranläggning. Hornåbodarna är en öppen och relativ stor
vall, omgiven av skogsmarker. Fäbod med högsta skyddsvärde.
Uddkläppen KF 11
Fäbodvall som nu står oanvänd, belägen ca 6 km N om Stugun och ca
100 m från skogsbilväg. På vallen ligger väl samlat fyra 1800-tals
byggnader, bustuga, fjös, stall och lada. Husen är i relativt gott skick,
men taken måste inom kort ses över. Uddkläppen har börjat växa igen.
Fäboden var i drift till 1940-talets mitt, därefter togs höet om hand
ytterligare en tidsperiod. Uppe på höjden - kläppen - i skogen där
Uddkläppen är belägen hade många Stugugårdar sina fäbodar. Flera av
dem finns fortfarande kvar och ligger i närheten av Uddkläppen. I
”Stugukrönikan 1981” finns ytterligare information om Uddkläppen
från den tid den var i drift. Fäbod av högsta skyddsvärde.
Mobodarna KF 12
F d fäbodvall som numera ej nyttjas, belägen ca 2,5 km NO om
Skyttmon invid skogsbilväg. Den öppna fäboden består av två vallar
med sammanlagt 11 byggnader. På den östra delen finns relativt
välbehållen fäbodbebyggelse i forrn av bustuga, källare, ladugård
och två stall. Den västra anläggningens byggnader är i sämre skick.
Här finns bl a tre ålderdomliga ängslador, närmast av 1700-talstyp.
Spår av ytterligare bebyggelse syns på denna vall. Mobodarna har
ett fint sluttande läge invid stora, ännu öppna ängar och omges i
övrigt av skogsmark. Fäboddriften upphörde på 1920-talet. Därefter
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har vallen nyttjats som skogsarbetarförläggning. Fäbod med högsta
skyddsvärde.

Områden med lokalt kulturvärde och
byggnadsminnen K
Omfattar begränsade objekt av olika karaktär.
Omfattar också de fyra byggnadsminnena i kommunen som är
skyddade enligt kulturminneslagen. Det är länsstyrelsen som beslutar
om byggnadsminnesförklaring. En mer detaljerad redovisning
återfinns på länsstyrelsens hemsida www.z.lst.se

För byggnadsminnena finns särskilda skyddsbestämmelser som också
kan omfatta ett markområde kring objektet.
Områdesbeskrivning
Borgvattnets kyrka K 14
Område kring Borgvattnets kyrka. Kyrkan ligger högt i anslutning till
vägen med ett öppet odlingslandskap ned mot sjön. Kyrkan är från
1782.
1:149

Marcusgården, Skyttmon
Aspnäset, Skyttmon
Strånäset
Ragunda tingshus
Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.

1:33

S
1:155
1:147

Lokalisering av permanentbebyggelse prövas utifrån
kommunalekonomiska utgångspunkter i varje enskilt fall.
Äldre byggnaders utseende och karaktär bör ej förändras. Särskild
omsorg kräver om- och tillbyggnad av byggnad som upptagits i
länsmuseets förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
När kommunen behöver ha mer beslutsunderlag än riktlinjerna ovan,
remitteras ärendet till länsmuseet för yttrande innan beslut fattas.
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Borgvattnet
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Storholmen
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I princip bör ingen ny bebyggelse placeras i anslutning till de
begränsade objekten som kan förstöra betydelsen av dessa.
Ny bebyggelse skall föregås av en lämplighetsprövning som närmare
klarar ut om och var bebyggelsen kan lokaliseras.

S

1:186

Lillh.

1:166

1:129

1:126

Fångstgrop
Övriga områden
Övriga områden med lokala kulturmiljövärden har behandlats i
fördjupade översiktsplaner (fd områdesplaner). Miljöerna finns också
beskrivna i ”Kulturhistorisk utredning 21, länsmuseet”.

Områden av riksintresse för naturvården NR,
NA
Utgör områden som utpekats som riksintressen med stöd av 3 kap
miljöbalken samt Natura 2000-områden enligt 7 kap miljöbalken. De
senare är också att betrakta som riksintressen vid prövning av ändrad
markanvändning mm. Natura 2000-områden är klassade som riksintressen enligt 4 kap miljöbalken. För dessa områden är det inte
möjligt att väga andra riksintressen mot riksintresset Natura 2000 (MB
4:8). Tillstånd kan behövas för åtgärder eller verksamheter som kan
påverka miljön i Natura 2000-områden (enligt MB 7 kap 28 §).
Områdesnumreringen för Natura 2000-områdena är hämtade från
Naturvårdsverkets hemsida där de tre sista siffrorna i områdenas
fullständiga identifikation medtagits. Riksintressen enligt kap 3 har
beteckningen NR, Natura 2000-områdena som ej omfattas av kap 3 i
miljöbalken har beteckningen NA.

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.
Vid eventuell bebyggelse eller andra åtgärder inom dessa områden
skall hänsyn tas till riksintresset och skyddsbehovet för Natura 2000områdena.
I områden med geovetenskapligt värde bör ingen täktverksamhet
tillåtas.
Vid skogsbruksåtgärder bör särskild hänsyn tas till de riksintressanta
naturvärdena. Om ytterligare beslutsunderlag behövs remitteras
ärendet till länsstyrelsen för yttrande.

Nya natur- och kulturreservat, Natura 2000-områden eller andra
områdesskydd kan tillkomma successivt genom beslut av
länsstyrelsen. Aktuell information återfinns på länsstyrelsens hemsida
www.z.lst.se.
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Natura 2000 område NA
Område av riksintresse för naturvården NR
Område av lokalt intresse för naturvården N
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Områdesbeskrivningar riksintressen enl kap 3 MB
Ammerån NR 14
Ammeråns vattensystem omfattar ett väsentligen opåverkat
naturområde. Ån är ett av landets få kvarvarande vattendrag med hög
buffertkapacitet. Storån och Öjån dränerar ett antal vildmarkssjöar,
passerar den centraljämtländska kambrosilurslätten ochfortsätter utan
några egentliga sjömagasin fram till Hammerdalssjön. Söder om
Hammerdalssjön fortsätter sedan Ammerån. Storån och Öjån rinner
nedom fjällranden genom ett i stort sett sammanhängande och orört
myrlandskap, ofta med en rik flora. Ett långt stråk av isälvssediment,
åsar och sandurfält följer Storån från Storforsen till Laxsjön. I
Hammerdalssjön bildar ån ett vackert delta. Öjån når i Öjarens
sjösystem ett vackert Rogenmoränlandskap. Inom Hammerdalsbäckenet fanns under issmältningsskedet en issjö som gett upphov till
mindre deltabildningar, sedimentavlagringar, svallfenomen och
kalspolningszoner. Här finns också ett väl utbildat moränbacklandskap.
Älgflon är ett nära 5000 ha stort myrområde beläget 6 km nordost om
Gåxsjö. Området karaktäriseras av stora strängblandmyrar, men även
nordlig mosse, topogena- och soligena kärr samt sumpskogar är andra
förekommande våtmarkstyper. De högåldriga sumpskogarna är av
artrik örtstarrtyp som bedöms ha mycket höga naturvärden med en rad
intressanta arter, bl a repestarr, spädstarr, fjällskråp och bollvitmossa.
Till andra värdefulla delar i området hör de artrika skogskärren.
Skogskärr av den här typen är vanligt förekommande i regionen och
vidare österut. Dessa är här stora och orörda med ett högt
representativt värde.
Naturen kring Hammerdalssjön-Solbergsvattensystemet är rik på
kalktuffkällor, blekekärr samt lundvegetation. Kärren är ofta
extremrikkärr. Områdets flora och fauna är rik. Flera arter har här sina
nordligaste och högst belägna utposter i landet. Ammerån flyter genom
en markerad dalgång. Åns lopp växlar mellan vildmarkspräglade
forssträckor och lugnare, öppna selområden. Längs hela älvsträckan
följer ett stråk med glacifluviala avlagringar. Ofta med former som

nipor och terrasser. Ammeråns vattensystem erbjuder ett rikt djurliv.
Utter och bäver förekommer. Fågelfaunan är på flera håll rik.
Flodpärlmussla och en storvuxen öringstam hör till den värdefulla
faunan i ån. Även den lägre strömfaunan är art- och individrik med ett
flertal sydliga, värmekrävande arter.
Själva ån är naturreservat.
Areal: 22 271 ha
Riksvärde: Älvdal, Vattendrag, Våtmarkslandskap, Våtmarkskomplex,
Sjö
Stor- Harrsjöflon NR 88
Stor-Harrsjöflon ligger inom ett höglänt och kuperat skogs- och
myrlandskap. Myren är ett blandmyrkomplex med sluttande kärr som
har väl utvecklade strängflarksystem. Objektet är ett av de största inom
denna region. Berggrund i området är granit, gnejs, gråvacka och
glimmerskiffrar, omgivande jordart är normalblockig morän.
Flarkkärren är delvis mycket blöta med inslag av gölar och tjärnar. Här
finns både strängflark- och topogena kärr representerade, de är till
stora delar mycket blöta och svårframkomliga. Vegetationen är av
övervägande fattig typ, kärrgolven domineras av flask- och trådstarr,
klubb- och björnvitmossa. Inom kärrytorna kan det förekomma öar och
tuvor av mossetyp med arter som dvärgbjörk, tuvull och rostvitmossa
Strängflarkkärren är tydligt utbildade med ganska breda, ibland låga,
strängar. Norrut i objektet blir det ett större inslag av skogklädda
fastmarksholmar och blandmyrpartier. Objektet omges nästan helt av
hyggen, något som stör landskapsbilden. Ett orört, mångformigt objekt
med tilltalande landskapsbild. Välutbildade stora kärr är ovanliga inom
denna region. Representativt, stort och med ett visst
raritetsvärde.
Areal:1 159 ha
Riksvärde: Geovetenskap, Våtmarkslandskap
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Billtjärn NR 89
Området Billtjärn domineras av gran, med i allmänhet ganska rikligt
inslag av äldre tallöverståndare. Granskog i åldern 100-200 år
dominerar, men 250-åriga granar och upp till 350-åriga tallar finns
också. Flera bränder har härjat i området under de senaste
århundradena och detta har gett upphov till flera olika
successionsstadier. Lågor, torrakor och ibland toppbrutna äldre granar
ger på flera håll en stark urskogsprägel. Området visar stor
variationsrikedom och lång skoglig kontinuitet.
Areal: 106 ha
Riksvärde: Skog
Döda Fallet NR 90
Fram till år 1796 var nuvarande Döda fallet det största vattenfallet i
Indalsälven. Därefter ändrades älvens lopp genom människans ingrepp
och under mycket dramatiska omständigheter. Den gamla älvsträckan
vid Döda fallet är ca 2 km lång. Här finns också exempel på mindre
erosionsformer som jättegrytor.
Areal: 31 ha
Riksvärde: Geovetenskap

Ammerån NA 359
Knösen Höglunda NA 378
Västra Nyhemsbäcken NA 327
Sättmyrberget NA 393
Grånmyran NA 301
Jansmyrberget NA 302
Snedmyran NA 309
Billtjärn NA 086
Storbäcken, Fors Böle NA 330
Villmyran NA 317
Meån NA 308 (inkl Meåfallet/Lungfallet som är ett attraktivt
utflyktsmål)
Revaberget NA 307
Starrmyran Ammer NA 427
Traneflobäcken NA 426
Långstrandberget NA 425
Kvarnån Utanede NA 417

Områden av lokalt värde för naturvården N
Mindre områden av varierande karaktär med ett lokalt värde.

Sörbäckskällan NR 133
Värdefull källa.
Areal: 1 ha
Riksvärde: Källa
Natura 2000-områden enligt kap 7 MB
För Natura 2000-områdena finns beskrivningarna tillgängliga via
länsstyrelsens hemsida www.z.lst.se. Den framtida skötseln av Natura
2000-områdena ska redovisas i bevarandeplaner som ska utarbetas av
länsstyrelsen i samråd med kommuner och andra intressenter. Flera av
Natura 2000-områdena sträcker sig över kommun- och länsgränser.
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Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.
Av hänsyn till områdets betydelse för naturvården, naturupplevelser
och rekreation bör ingen ny bebyggelse tillåtas utanför den redan
befintliga bebyggelsen, som kan skada naturintresset.
I områden av geovetenskapligt värde bör ingen täktverksamhet tillåtas.
Om ytterligare beslutsunderlag behövs remitteras ärendet till länsstyrelsen för yttrande.

Områdesbeskrivningar
Kvarnån N10
Område av värde för naturvården och det lokala friluftslivet.
Kvarnåns ravin och delta är av botaniskt och geologiskt intresse.
Vid Edset finns rastplats med regnskydd, samt möjligheter att
iordningställa bra badplats. Området är utvecklingsbart som
ersättningsområde för förlorade badmöjligheter mm vid regleringen
av Ödingen. Ödingenområdet har förstörs som lokalt
rekreationsområde pga reglering, försurning och höga halter av
kvicksilver i fisk.
Två urskogsområden. Bispgården N11
Område av värde för den vetenskapliga naturvården.
Länets få återstående områden av urskogskaraktär har ett stort
intresse från vetenskaplig, landskapsbildsmässig och rekreativ
synpunkt. Urskogsområdet är ofta en botanisk och zoologisk rik och
särpräglad miljö som har stora möjligheter att stimulera och
aktivera människans fantasi och naturintresse.
Singsån N12
Område av intresse för den vetenskapliga naturvården. Klipparti
med isälvsursvarvningar. Geologiskt intressant. Området är skyddat
som naturminne enl. 7 kap 10 § MB. Inom området råder förbud
mot all sprängning eller annan åverkan på ifrågavarande klipparti.
Stugun (Bergets och Hålltållns naturminnen) N13
Två värdefulla naturområden. Fridlysta som naturminnen enligt 13
§ NVL för att bereda växtarten smällvedel ett tillfredsställande
skydd och garantera dess fortbestånd. Bergets naturminne ligger
inom fastställd byggnadsplan och redovisas ej särskilt på
kommunöversiktens redovisningskarta. Smällvedel hör till de
sällsyntaste arterna i landet.

Det är förbjudet - att uppföra byggnad att schakta, gräva eller bedriva täkt eller
på annat sätt skada markytan att avverka, plantera eller tillföra ny vegetation,
undantag göres för skötselåtgärder att använda kemiska bekämpningsmedel eller
tillföra växtnäringsämnen att i övrigt vidtaga åtgärder som motverkar syftet med
naturminnet.
Föreskrifter gällande allmänheten:
Det är förbjudet
att plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor, lavar eller
svampar att tälta och göra upp eld
att utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
att med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom
områdena

Getgrottan N14
Ett enormt klippblock uppallat så att en grotta bildas. Getgrottan är ett
utflyktsmål och ligger i ett auraktivt område. Singsåns dalgång är här
trång och markant med omväxlande skogsvegetation.
Forsberget Över-Böle N15
Skogsbevuxet område av högt värde för landskapsbilden samt
värdefullt naturområde. Området innefattar de skogsklädda
sluttningarna som är exponerade mot älven och vägen. Stora hyggen är
upptagna på sluttningarna. Överblickbar, rumsavgränsande
skogssluttning som är karaktäristisk för trakten. Mäktiga grus- och
sandavlagringar i den södra av de båda mynningsdalarna från
Gesundenbäckenet. Bildningen är av geovetenskapligt intresse och
belyser den senglaciala landskapsutvecklingen. I området ingår ett
spännande landskap med små fisketjärnar (Abbortjärnen, Öratjärnen m
fl) omgivna av växtlig tallskog.
Stadsberget N16
Skogsbevuxet område av högt värde för landskapsbilden samt
värdefullt naturområde. Utgör del av riksintressant område för det
rörliga friluftslivet. Området innefattar de skogsklädda södersluttningarna som är exponerade mot älven och vägen. Stora hyggen är
upptagna på sluttningarna. Överblickbar, rumsavgränsande
skogssluttning som är karaktäristisk för trakten.

Föreskrifter angående förfogande över i naturminnena ingående fastigheter:
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Det klimatiskt gynnsamma läget i kombination med god
näringstillgång har skapat goda betingelser för uppkomsten av en artrik
flora, med ett stort inslag av sydliga, värmekrävande arter. Området är
av stort botaniskt intresse.

Ängs- och betesmarker
Små områden med värdefulla ängs- och betesmarker som ingår i den
riskomfattande inventering som Jordbruksverket genomfört 20022004. Flera områden vårdas med bidrag från staten.
Med ängs- och betesmarker menas marker som i nuläget uteslutande
används som betesmarker eller slåtterängar. Markerna är inte lämpliga
att plöja och ingår inte heller i växtföljd. De karakteriseras av att
hävden under mycket lång tid har varit bete eller slåtter.
Ofta har de ingen eller mycket liten påverkan av gödsling eller andra
produktionshöjande åtgärder. Historiskt sett kan dessa marker många
gånger ha ett skiftande ursprung som både inäga och utmark. Typiskt
för dem är att dessa olika tidslager genom en god hävd blir synliga och
kan berätta om dynamiken i odlingslandskapet.
Urvalet av marker inom Ängs- och betesmarksinventeringen har varit
de marker som har en s.k. åtgärdsplan och/eller om de var med i den
förra Ängs- och hagmarksinventeringen eller om de på annat sätt
uppmärksammats i något regionalt dokumenterat material. Åtgärdsplan
upprättas då en brukare söker s.k. tilläggsersättning för vissa marker.
Objekt som var med i den förra Ängs- och hagmarksinventeringen
finns dokumenterade i redovisningen av det arbetet. Marker med andra
kända kvaliteter som uppmärksammats regionalt finns t.ex.
dokumenterade i fornminnesregistret, fäbodinventeringar eller
liknande. Även förut helt okända marker har tagits med då de
påträffats.
Ytterligare uppgifter om områdena finns hos länsstyrelsen och
Jordbruksverket.
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Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.
Vid eventuell bebyggelse eller andra åtgärder i dessa områden skall
stor hänsyn tas till naturintresset. Ny bebyggelse bör inte placeras
inom de på kartan angivna områdena.

Områden med värdefulla ängs- och betesmarker

Områdena är svåra att se i denna skala.
Ringar omger därför områdena.
Mer detaljerad information om områdenas
belägenhet finns på kommunkontoret.
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Områden av riksintresse för friluftslivet FR
Områdesbeskrivningar
Ammerån FR 3
Hela Ammeråns dalgång är av riksintresse för friluftslivet enligt
MB 3:6. Ammerån inbjuder till ett variationsrikt friluftsliv med
betoning på fiske och färder på ån i båt, kanot eller gummiflotte
(forsränning). Området har en mycket utpräglad vildmarkskaraktär.
Sommarturismen har en växande betydelse för de bofasta inom
planområdet men också för turismen inom kommunen i övrigt.
Turismen drivs oftast som en kombinationssysselsättning. Detta
innebär att för vissa verksamheter som exempelvis affären och
bensinstationen i Överammer är turismen avgörande för dess
fortsatta existens medan de för andra ger endast vissa smärre
biinkomster. Dessa biinkomster kan dock vara just det extra tillskott
som behövs på marginalen för att man skall kunna fortsätta och bo i
småbyarna längs ån.
Själva ån är naturreservat.

Indalsälven FR 16
Området är en mindre utlöpare av område av riksintresse för friluftsliv
i Västernorrlands län. Dalgång med storslagen landskapsbild som
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utgör attraktiv turistväg. Älven omges av berg och skogar samt
kulturbygder belägna på älvterasser.
Markanvändning, bebyggelse mm
Den huvudsakliga markanvändningen är jord- och skogsbruk ( inom
vissa delar) rennäring och friluftsliv.
Vid prövning av bygglov som berör område av värde för det rörliga
friluftslivet bör stor hänsyn tas till detta vid lokalisering av ny bebyggelse. Inom de mest utnyttjade områdena bör endast byggnader och
anläggningar för friluftslivet och de areella näringarna tillkomma.
Med hänsyn till områdets värde för friluftsliv är det särskilt viktigt att
skogsvårdslagens hänsynsregler iakttas vid avverkningar.
Närområdet längs vattendragen omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Vid eventuella dispenser (i enlighet med
Naturvårdsverkets anvisningar) bör friluftslivsintressen särskilt
beaktas.

Områden av riksintresse för friluftslivet FR
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Flyttningsled för renar R
Flyttningsled
För att flyttningar skall kunna företas mellan olika betesområden fordras att framkomliga leder finns mellan främst
vår/höst- och vinterlanden. På grund av väderlekens växlingar
och störningar fordras i allmänhet att flera alternativa leder
finns att tillgå. De viktigaste lederna röjs ofta upp så att rågångar bildas. I områden där isbildningen på vattendragen inte
störs av vattenregleringar utgör de igenfrusna älvarna ofta
lämpliga flyttningsleder. Lederna kan fastställas av
länsstyrelsen. Flyttningslederna utgör riksintressen enligt MB
3:5.

Byggnader i anslutning till leden bör placeras så att de ej utgör hinder
för flyttning med renhjord (94§ rennäringslagen). Nybebyggelse
prövas av produktionsnämden i samråd med berörd sameby.
Följande zoner på båda sidor om de markerade flyttningslederna
tillämpas som samrådsområden
flyttningsväg på allmän eller enskild
väg eller på fruset vattendrag

50 m

flyttningsväg på åker och äng eller
genom befintlig bebyggelse

75 m

flyttningsväg på myrar eller genom
skogsmark

300 m
300 m

-70- Översiktsplan Ragunda kommun 2004

Områden för
vinterbetning inkl
reservbeten
Kärnområden

Strategiska platser

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.

vid svåra passager, sim- och vadställen

Skogsområden/Viktiga vinterbetesområden,
alternativa vinterbeten S/VR
Omfattar alla skogsområden i kommunen

De viktigaste områdena där renarna hålls stationärt för bete
och reproduktion och där de kan få betesro. Hit hör också
naturliga samlingsområden dit renarna söker sig själva. För
de flesta samebyar består de viktigaste betesområdena
(områden som är dimensionerade för renantalet) i huvudsak
av lavmarker samt för vissa samebyar av marker med
grönbete (ej vinterbetesområden)
Områden som är viktiga för att renar ska kunna röra sig
mellan olika delar av samebyns betesområden, t ex
flyttleder, flyttstråk, svåra passager och vadställen

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning, huvudsakligen skogsbruk. Under
tiden 1 okt - 30 april används området också som vinterbete för renar.
Inom vinterbetesområdena får under ovan nämnda tid, finnas högst det
antal renar som lantbruksnämnden beslutat enligt rennäringslagen för
att motverka oaceptabel förslitning och betning av marken.
Ny bebyggelse som innebär samlad bebyggelse prövas av kommunen
efter samråd med berörd sameby. Vid denna prövning skall renskötselns intressen beaktas. Enstaka glesbebyggelse, begränsad ny
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse och bebyggelse för
skogsbrukets behov får prövas utan samråd med berörd sameby.
Rennäringens intresseområden framgår av kartan nedan.
Kärnområdena för vinterbete, rastbete, flyttled och strategisk plats
utgör riksintresse som ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra näringens bedrivande enligt 3:5 MB. Se karta i kap 9.

Renskötselanläggning
Flyttled R
Trivselland
Samlingsområde
Konturlinje för sameby
(Det totala betesområdet inkl. åretruntmark och reservbete)
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Värdefulla vattendrag V
I kommunens fiskeplan har förslag till riktlinjer för fisket utarbetats.
Vattenkraften inom kommunen är väl utbyggd och de kvarvarande
både stora och små forsarna bör enligt kommunens uppfattning
bevaras för att kunna stärka kommunens framtida turismutbyggnad,
samt utgöra en viktig resurs för kommuninvånarnas rekreation.

Mark- och vattenanvändning mm
De särskilda riktlinjer till skydd för fisket som ingår i kommunens
fiskeplan skall utgöra rekommendationer i översiktsplanen rörande
vattenanvändningen, bebyggelsefrågor, skogsbruk i anslutning till
vattendragen mm
Viktiga lek- och växtplatsområden för öring, harr och sik mm framgår
av karta ur fiskeplanen, se karta nedan. Produktionen i de större
vattendragen är ofta även underlag för ett attraktivt strömfiske.
Förändringar i strömvattenmiljön kan skada bestånden inom större
vattenområden (sjöar eller hela vattensystem).
Byggande i vatten (t ex dammar, minikraftverk och andra ingrepp)
som förhindrar eller försvårar fiskens vandring bör ej tillåtas. För
vattenverksamhet krävs tillstånd enligt kap 11 miljöbalken.
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Även muddring, grävningsarbeten, omledning av mindre bäckar,
vattenavledning mm är vattenverksamhet i miljöbalkens mening om
åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd enligt
kap 11 MB krävs om det inte är uppenbart att varken allmänna eller
enskilda intressen skadas. Samråd inför sådan verksamhet bör alltid
ske med länsstyrelsens fiskefunktion. Vid skogsavverkning i
anslutning till vattendragen bör skyddsvegetation sparas. I första hand
bör all lövvegetation kvarlämnas, om möjligt också yngre bestånd av
tall och gran, inom en 25-100 meter bred zon på vardera sida om
vattendraget. Skyddszonens bredd får anpassas från fall till fall med
hänsyn till vattendragens storlek, topografi, markförhållanden mm. Det
är skogsvårdslagens regler som ligger till grund för bedömning av
skyddszoner mm.
Inga ytterligare vattenkraftutbyggnader, inklusive minikraftverk, tillåts
i kommunens vattendrag. De befintliga outbyggda vattendragen skall
enligt kommunens uppfattning bevaras för friluftslivet och
naturvården.

Sjöar med värdefull röding (sjölekande)
Värdefulla vattendrag (reproduktionsområde)
Område av stor allmän betydelse för fisket
Markområde i anslutning till värdefulla vattendrag (hänsynsområde)
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Område för torvtäkt T
Omfattar myrar där brytningskoncession finns för torvbrytning.
Markanvändning, bebyggelse mm
Markanvändningen under planperioden är torvtäkt.
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Ny bebyggelse intill torvtäkterna kan sannolikt störas av buller eller
hindra täktverksamheten. Det är därför ur allmän synpunkt olämpligt
att ny bebyggelse tillkommer inom 400 meter från täktområdet, utom
för exploateringsföretagets eget behov.

Område för torvtäkt
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Deponeringsplatser/reningsanläggningar
mm D
Omfattar deponeringsplatser, återvinningscentraler mm. Vad gäller
hantering av avfall samt lokalisering av befintliga och gamla deponier
se Ragunda kommuns gällande avfallsplan samt renhållningsordning.
Markanvändning, bebyggelse mm
Bebyggelse får ej ske intill deponier och reningsanläggningar.
Generellt kan inte restriktionsavståndet till befintliga anläggningar
anges, men inom avståndet 1 km bör stor återhållsamhet iakttas. Vid
prövning av ny bebyggelse skall topografi, insynsförhållanden,
förhärskande vindriktning och markbeskaffenhet noggrant beaktas.
Riskerna för t ex nedskräpning, lukt, rök, brandfara, förorening,
smittspridning etc. kan föranleda ett ökat restriktionsavstånd.
Bebyggelse intill tillfartsvägar till deponianläggningarna är olämplig
p g a nedskräpning.

Järnväg JÄ
Stambanans spårområde som är av riksintresse.
Markanvändning, bebyggelse mm
Inom ett observationsavstånd av minst 50 meter från järnvägen gäller
att nya bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar särskilt bör
prövas. Det bör säkerställas att sådan nyetablering inte kan komma att
störa eller störas av järnvägstrafiken. Undantag är redan befintlig
bebyggelse där kraven enligt fastighetsbildningslagen bedöms
uppfyllda. Betydligt större avstånd kan dock erfordras med hänsyn till
vibrationer och/eller buller. Det är därför angeläget vid planering av ny
bebyggelse eller verksamhet i anslutning till spårområdena, även
utanför 50-metersgränsen, att kommunen noga måste analysera dessa
problem. I de fall då störningar förväntas måste kommunen redovisa
dessa för Banverket och efter samråd besluta om vilka åtgärder som
avses vidtas.

Bebyggelse intill kommunens reningsverk är olämpligt p.g.a. luktstörningar mm. Skyddsavståndet kan variera och prövas av miljö- och
hälsoskyddskontoret.

Exploateringsintressenter måste vara beredda att utföra och bekosta de
åtgärder mot buller och/eller vibrationer som bedöms erforderliga efter
den analys kommunen i samråd med Banverket gjort av dessa problem
och som därvid har beslutats att vidtagas för att eliminera dem.

Skyddsområde för vattentäkter SV

Industrietableringar får ej ske i sådan närhet av järnvägen att det
genom risk för explosion, brand eller vid underhåll kan förorsaka
inskränkning i järnvägsdriften.

Skyddsområden för vattentäkter varierar i storlek och restriktionsgrad.
Detaljerad avgränsning finns hos tekniska kontoret.
Markanvändning, bebyggelse mm
Inom varje skyddsområde finns särskilda regler för tillkommande
bebyggelse och andra anläggningar. Vid ansökan om bygglov mm
inom skyddsområde för vattentäkt skall samråd ske med miljö- och
hälsoskyddskontoret och tekniska kontoret.
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Eftersom förekomsten av plankorsningar utgör den största säkerhetsrisken är Banverkets målsättning därför att på sikt befria i första hand
järnvägens stomnät från plankorsningar.
Nybyggnadsärenden och därmed sammanhängande fastighetsbildning
samt andra trafikalstrande verksamheter kommer därför att behandlas
restriktivt om trafikförsörjningen förutsätts ske via en väg, som i
samma plan korsar järnvägen, om en lokalisering bedöms försvåra
framtida borttagande av plankorsningen. Korsning av järnväg för nya

exploateringar skall ske planskilt. Detta gäller såväl för enbart gångoch cykeltrafik som för motorfordonstrafik. Kostnaderna för
erforderliga planskildheter måste ingå som en del i exploateringskostnaderna för området. Vad avser fritt utrymme med hänsyn till
järnvägen gäller de anvisningar som finns angivna i VU-94. I skriften
”Markanvändning i järnvägens närhet” finns Banverkets
planeringsunderlag samlat. Detta finns tillgängligt på
www.banverket.se.
Rekommendationer angivna i ”Buller och vibrationer från spårburen
linjetrafik – riktlinjer och tillämpningar (Dnr SO2-4235/SA60), Banverket, Boverket, Naturvårdsverket” skall gälla vad avser gränsvärde
för buller från järnvägstrafik. Planering av verksamheter skall alltid
ske i samråd med Banverket. Detta innebär att prövning av bygglov
och förhandsbesked skall ske efter samråd med Banverket.

Stora kraftledningar
Större kraftledningar (220-400 kW) är riksintresse
Markanvändning, bebyggelse mm
Bebyggelse får ej ske under eller intill högspänningsledning. Den
byggnadsfria zonen är beroende av spännings- och ledningstyp och
framgår av boken ”Kraftledningar i fysisk planering, Boverket, Statens
Energiverk m fl”.
Samråd skall ske med kraftleverantör vid bygglovärenden som kan
påverka befintlig- eller planerad högspänningsledning.

Översvämningskänsliga områden ÖV
Av PBL 2:1 framgår bl a att mark- och vattenområden skall användas
för det eller de ändamål för vilka området är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Enligt PBL 2:3 skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig
till ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, jord, berg
och vattenförhållandena, möjlighet att ordna trafik, vattenförsörjning,

avlopp samt annan samhällsservice, möjligheten att förebygga vattenoch luftföroreningar samt bullerstörningar. Vattenförhållanden avser bl
a ytvattenförhållandena. Detta innebär att risken för översvämning
skall beaktas av kommunerna vid lokalisering av bebyggelse. Marken
skall således bedömas som lämplig för det tilltänkta ändamålet på sin
fysiska förutsättning för bebyggelse.
Felaktig lokalisering kan göra kommunen skadeståndsskyldig och PBL
2:3 är en av de rättsliga grunderna när en sådan talan förs.
Bygglovprövningen skall bedömas också i ljuset av att kommunen kan
bli ansvarig om den ger bygglov på felaktiga grunder och det senare
uppkommer skador. Grunden för det kommunala ansvaret är kap 3 §§
2, 3 skadeståndslagen samt rättsfallet NJA 1984 sid 340 I-III. (Ur
länsstyrelsen i Gävleborgs beslut 2002 angående överklagat bygglov
avseende tillbyggnad av enfamiljshus)
För Indalsälven har en översiktlig översvämningskartering genomförts
av SMHI 2003. För övriga vattendrag finns endast erfarenhetsmässiga
bedömningar som underlag för att bedöma områden med risk för
översvämning.
Markanvändning, bebyggelse mm
Indalsälven
SMHI:s översiktliga översvämningskartering ger ej ett tillräckligt
detaljerat underlag för bedömning av vattenstånd. Karteringen ger
dock en indikation på inom vilka områden det finns risk för översvämning och därmed behov av bättre underlag vid prövning av ny
bebyggelse.
Vid ny bebyggelse inom de på kartorna på nästkommande sidor
angivna områdena, får kommunen i varje enskilt fall bedöma om bättre
beslutsunderlag skall infordras som underlag för prövning av bygglov.
Detta gäller även för större tillbyggnader. Nya detaljplaner tillåts ej
inom de av SMHI karterade områden med risk för översvämning.
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Vidstående fallprofiler kan användas som underlag för att bedöma
risken för översvämning längs de delar av Indalsälven där annat
underlag saknas. Notera att det är dimensionerande flöde som
redovisas vilket motsvarar 10 000-årsflödet. 1000-årsflödet ligger
således något under det redovisade flödet, men då detta inte finns
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beräknat bör av försiktighetsskäl 10 000-årsflödet användas vid
prövning av bygglov och andra åtgärder längs Indalsälven.

Översvämmad yta vid 100 årsflöde
Översvämmad yta för beräknat högsta flöde enligt
Flödeskommiténs riktlinjer för dammdimensionering (klass 1 dammar)
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Regleringsdammar
Nedan redovisas vattenståndsberäkningar vid dimensionerande flöde i
Indalsälven. Nivån vid dämningsgräns refererar till höjdsystem RH00.
Uppgifter om dämningsgräns och dammkrön indikerar hur högt vattnet
kan komma att stiga kring dammarna vid en översvämningssituation.
Nivån för dammkrön bör används vid prövning av bygglov och andra
åtgärder kring berörda dammar. Ingen ny bebyggelse eller större
tillbyggnader kring dammarna/regleringsmagasinen bör tillåtas under
dessa nivåer.

De dokumenterade sorterade sedimenten är relativt lätteroderade, varför ett
mycket stort vattenflöde genom Tjärnviksdalen i samband teed ett extremt
högt vattenstånd (> ca 212 m ö.h.) i Gesunden sannolikt skulle kunna erodera
en ny fåra genom dalen. Av de erhållna undersökningsresultaten kan man dra
slutsatsen att erosionen skulle kunna fortgå till ett djup motsvarande minst 25
under Gesundens nuvarande vattenyta. Detta under förutsättning att det inte
1
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Någon bergtröskel som skulle stoppa en ev. erosion genom Tjärnviksdalen
har inte påträffats i samband med denna undersökning. Informationen om
grundvattennivåerna antyder dock att det. kan finnas tätande lager
alternativt någon form av dämmande tröskel i trakten av Öratjärnen. De
jordarter som iakttagits i skärningarna inom området är förhållandevis
finkorniga. Sand med en växlande halt sitt och grus dominerar. Grovt
stenigt grus har bara påträffats i de lägre liggande grusbankarna utmed
Indalsälven.

S

(

(

(

(

Krångede
Omfattar sidodal söder om Krångede kraftverk med risk för
genombrott av vatten vid höga flöden. Vid jorddjupsbedömning
utförd år 2005 har SGU gjort följande preliminära riskbedömning:
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finns en bergtröskel i anslutning till Öratjärn eller möjligen ute i Tjärnviken i
Gesunden. En första åtgärd för ett förhindra ett ev. genombrott i samband
med extremt högt vattenstånd är att förbjuda all fortsatt brytning av sand och
grus i området, framför allt i anslutning till terrängtröskeln söder om
Abborrtjärnens västra del. Likaså bör ett stopp för avverkningen av den
befintliga skogen i den mycket branta sluttningen ner mot Indalsälvens
nuvarande fåra övervägas. Detta för att behålla så mycket som möjligt av
skogens armerande rotsystem.
För att klarlägga orsaken till förhållandena fordras ytterligare undersökningar i
anslutning till Öratjärn. Det säkraste sättet att å ett klarläggande av såväl
jordlagerföljd och jorddjup som grundvattennivån i området torde vara att borra
och placera ut ett antal (3-5 st) grundvattenobservationsrör i anslutning till
Öratjärn och mellan sjön och profil S6-05.
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Följande riktlinjer och försiktighetsprinciper ska gälla intill dess att
området undersökts närmare:
Ingen ny bebyggelse tillåts inom det på kartan markerade området.
Tillbyggnader av befintliga hus ska utföras med begränsade
markingrepp.
Täkter tillåts ej i området.
Skogsavverkningar i området bör utföras med stor försiktighet och
med hänsyn till risken för erodering.

Övriga översvämningskänsliga områden
Då risken för höga vattenflöden sannolikt har ökat under senare år och
även framledes kan öka ytterligare, finns risk för höga flöden i andra
vattendrag än de ovan redovisade. I varje bygglovärende nära sjöar och
vattendrag skall därför alltid bedömas om risk för översvämning
föreligger.
Vid om- och tillbyggnader bör åtgärder vidtas som så långt möjligt
begränsar skadeverkningar vid översvämning. Mindre åtgärder som
bedöms vara komplementåtgärd eller komplettering tillåts (enligt
vägledning från rättsfall från Ljusdals kommun 2001). Större tillbyggnader som väsentligt ökar fastighetsvärdet tillåts ej inom dessa
riskområden.
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Områden känsliga för ras och skred
Omfattar hittills undersökta områden längs Indalsälven med sämre
stabilitetsförhållanden. Ytterligare områden samt mer detaljerade
riktlinjer för markanvändning, bebyggelse och andra ingrepp kan
tillföras översiktsplanen efter det att Räddningsverket utarbetat nytt
underlag.
Markanvändning, bebyggelse mm
Vid alla eventuella exploateringsåtgärder i på plankartan angivna
riskområden ska geoteknisk utredning utföras och utgöra underlag för
beslut. Inom övriga strandnära områden får i varje enskilt fall bedömas
vilket underlag som behövs som underlag för planläggning och
bygglovprövning
Det är viktigt att vegetationen i branta slänter och nipor vårdas och att
avverkningar utförs på så sätt att inte risken för ras- och skred ökar.
Vid bygglov och planläggning skall riskerna för ras och skred särskilt
beaktas.
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Strandnära bebyggelseområden
Enligt översiktsplanens målsättning anser kommunen det angeläget att
öka valmöjligheten för boendet genom att bl a ta till vara den resurs
som ett strandnära boende innebär. Kommunen innehåller 100-tals mil
stränder och ett ianspråktagande av mindre delar av dessa för bebyggelse, skulle inte innebära någon störning av betydelse för det
rörliga friluftslivet, kulturmiljöerna eller skada växt- och djurlivet i
berörda strandområden.
Ett sjönära boende, i lägen där inga allmänna intressen påtagligt påverkas, men där bebyggelsen medför ett positivt tillskott till byn
genom bättre underlag för affärer, skolor osv., innebär ett utnyttjande
av landsbygdens stränder som kan bidra till att vända den annars
negativa utvecklingstendensen. En outnyttjad resurs aktiveras som ett
av många nödvändiga regionalpolitiska instrument helt i linje med
regeringens målsättning att genom lättnader i strandskyddet underlätta
regional utveckling i glesbygd med lågt bebyggelsetryck.
Kommunen anser att underlaget för en reglering av strandskyddet bör
kunna utarbetas i översiktsplanen. I översiktsplanen sker en
demokratisk process och dialog med kommuninvånare, länsstyrelse
och andra berörda. Genom översiktsplanen kan en överenskommelse
tillskapas med staten och planen kan användas som ett villkor för
länsstyrelsens delegering av dispensrätten.
I avvaktan på att en lagändring kommer tillstånd redovisar kommunen
nedan sin syn på hur ett underlag kan utarbetas inom ramen för
översiktsplaneringen. Idéförslaget beskriver endast principerna grovt
och behöver givetvis förfinas och utvecklas. Detta bedöms dock inte
meningsfullt att göra innan en lagändring genomförts. Förslaget
bygger på en tillämpning som liknar dagens, där kommunen ges rätt att
via delegation från länsstyrelsen medge undantag från strandskyddet
om särskilda skäl föreligger. Förutom nuvarande särskilda skäl tillförs
också områden för strandnära bebyggelse enligt aktuell översiktsplan
godtagen utan erinran av länsstyrelsen (avseende strandnära
bebyggelse).
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Arbetsgång
1. Sammanställning av allmänna intressen
För att kunna väga strandskyddet mot andra intressen fordras en
samlad redovisning av de allmänna intressena. Med stöd av GIS teknik
finns numera huvuddelen av detta underlag tillgängligt i kommunens
översiktsplan. Vissa kompletteringar behövs, gäller både regionala och
lokala inventeringar. Nedan redovisas en sammanställning av befintligt
underlag samt de kompletteringar och nya inventeringar som bedöms
erforderliga.
-

-

-

Områden av riksintresse för naturvården
Natura 2000-områden, naturreservat, hotade arter mm
Områden av riksintresse för kulturmiljövården
Områden av riksintresse för friluftslivet
Områden av riksintresse för rennäringen samt redovisning av
kärnområden och strategiska platser
Strandnära fornminnen (ny sammanställning, erhålls från lst)
Sjöstränder, vattendrag och områden av särskild betydelse för
fiske och friluftsliv (kompletterande inventering kan erfordras,
kan också innehålla preciserade värdebeskrivningar av större
riksintresseområden)
Större opåverkade områden enl. MB 3:2 eller ekologiskt
känsliga områden enligt MB 3:3 som kommunen särskilt pekar
ut som bevarandevärda (kompletterande inventering erfordras)
Värdefulla ängs- och hagmarker
Områden av regionalt och lokalt värde för naturvården
Områden med lokalt kulturvärde
Områden av lokalt värde för friluftslivet (kompletterande
inventering erfordras)
Regionala miljömål
Områden med risk för översvämning (är i första hand en PBL
fråga, kunskap om vilka områden som kan bli översvämmade
vid höga vattenflöden är en nödvändig kunskap vid den samlade vägningen om lämpligheten av att tillåta ett strandnära
boende)

2. Sammanställning av önskemål om strandnära bebyggelse
För att öka förståelsen för vägningen mellan det långsiktiga skyddet av
stränderna och möjligheten till ett strandnära byggande är det viktigt
att kommuninvånarna blir involverade i processen. Lokala
organisationer har också god kunskap om hur strandområdena
används, vart lokala värden finns osv. Därför föreslås att ett lämpligt
antal lokala partssammansatta arbetsgrupper bildas i kommunen med
representanter för naturvården och andra berörda organisationer. I
samarbete med kommunen kan de gå igenom befintligt underlagsmaterial, göra erforderliga kompletteringar samt redovisa de stränder
och områden där byföreningar, byalag, byutvecklingsgrupper m fl har
önskemål om möjlighet till strandnära bebyggelse och där det är
viktigt att bibehålla eller utöka strandskyddet.
Ovanstående kompletteras med en sammanställning av strandnära
områden som kommunen bedömer vara av särskild strategisk
betydelse för regional utveckling och där enstaka byggnader kan
tillkomma eller detaljplan avses upprättas.
3. Vägning mot allmänna intressen
Genomgång av inkomna önskemål och analys av om förslagen
påtagligt påverkar andra allmänna intressen. Utförs som en konsekvensbeskrivning och kan där behov finns, omfatta detaljerade studier
om kompletteringsprinciper m h t riksintressen, regionala intressen,
lokala förhållanden, djur- och växtliv mm.
Inom områden med riksintressen bör en restriktiv grundhållning tilllämpas vad avser strandnära bebyggelse, men kommunen anser att
något totalt stopp inte bör gälla. Vissa riksintressen omfattar stora
områden med en schablonmässig yttre gräns. Inom sådana områden
kan det finnas både byar och befintliga bebyggelseområden där ett
nyanserat strandskydd mycket väl går att förena med riksintresset utan
att detta påtagligt påverkas.
4. Underlag för samråd med länsstyrelsen
Ett preliminärt förslag utarbetas som redovisar områden där det är
särskilt viktigt att värna om strandskyddet och i vissa fall utöka det

samt de stränder och områden där kommunen vill få möjlighet till en
mer nyanserad tillämpning. Ett första samråd genomförs med länsstyrelsen som vid behov kan komplettera sina natur- och kulturhistoriska inventeringar. Genom kopplingen till delegationen har länsstyrelsen ett avgörande inflytande över förslaget och kan bevaka att
avvägningen blir rimlig och beaktar huvudsyftet med strandskyddet.
5. Områden för strandnära bebyggelse
Efter bearbetning utarbetas ett samlat förslag på områden där strandnära bebyggelse kan prövas. Det fogas in i översiktsplanearbetet och
blir föremål för samråd och utställning enligt PBL:s regler.
I tätortsnära områden reserveras de strandnära bebyggelseområdena i
första hand för permanentboende, men i andra områden bör både
permanentboende och fritidsboende vara möjligt.
De områden som anges får ej påtagligt påverka eller skada riksintressen, Natura 2000-områden, fornminnesområden, lokala intressen
som badplatser, naturliga samlingsplatser, natur- och kulturvärden
mm, ej heller ligga inom turiststråk eller ta i anspråk värdefulla
strövområden i tätortsnära områden. De ska också vara i linje med
nationella, regionala och kommunala miljömål.
Översvämningsriskerna ska beaktas.
De riktlinjer angående minimiavstånd mellan strand och tomt (25 m)
mm, som framgår av länsstyrelsens skrivelse till regeringen 901217 i
ärendet avses tillämpas.
Förordnande
I avvaktan på ovanstående förändringar är det önskvärt att
länsstyrelsen i ett särskilt förordnande fattar beslut om strandskyddets
omfattning och tillämpning så att kompletteringar på bebyggda tomter
kan göras utan att man måste handlägga strandskyddsdispens samt
anger vilka mindre vattendrag (typ bäckar) som ska undantas från
strandskyddet.
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Skogsområden/övrig mark Ö
Omfattar huvudsakligen skogsområden, impediment samt mindre
grupper med bebyggelse eller enskilda hus.
Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning. PBL:s generella regler tillämpas
vid bygglov mm.

Naturreservat
Ammerån RES 1
Storlek: 818 ha därav landareal 30 ha
Ammeråns vattensystem är Indalsälvens näst största tillflöde. Den
rinner upp i Hotagsfjällen med de två källarmarna Storån och Öjån
vilka förenar sig i Hammerdalssjön. Denna avvattnas vidare genom
Ammerån som mynnar i Indalsälven ca 10 km uppströms
Hammarstrand. Vattensystemet har relativt låg sjöprocent och är på
långa sträckor ett utpräglat strömvatten. Hela vattendraget är helt
opåverkat av vattenkraftsutbyggnad. Ett mindre kraftverk vid Ede vid
Hammerdalssjöns utlopp har nyligen städats bort genom
Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens försorg.
Dräneringsområdet gränsar i väster till de s.k. förfjällen. Den västra
delen tillhör den centraljämtska kambrosilurslätten, den östra hör till
bergkullandskapet. Genom detta landskap går flera markerade dalar av
genombrottstyp av vilka Ammeråns dalgång är en.
Ammeråns vattensystem är ett av landets få kvarvarande vattendrag
med hög buffertkapacitet och omfattar ett väsentligen opåverkat
naturområde. Vattensystemet måste anses unikt och av högsta
skyddsvärde med sin kombination av geovetenskapligt mycket
intressanta terrängformer och den ovanligt vackra landskapsbilden.
Det utgör en värdefull överlevnadsmiljö för ett stort antal mycket
krävande organismer med avseende på både näring och temperatur.
Sjöarna i vattendragets mitt är ovanligt produktiva både vad gäller
växter och djur, jämfört med övriga Norrland.
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Ammerån hyser stora friluftsvärden. Kanoting och forsränning
förekommer givetvis men den största friluftslivsattraktionen är fisket.
Harrfisket i Ammerån har få motsvarigheter i landet. Även öringfisket
håller mycket hög kvalité.
Ammerån nedströms Solbergsvattnet flyter igenom en alltmer
markerad dalgång. Ån är ca 60 km lång och har en total fallhöjd på
170 m (300-130 m ö h). Älvens karaktär växlar mellan vildmarkspräglade forssträckor och öppna selområden med uppodling och
bebyggelse. Från i höjd med byn Selet till utloppet i Indalsälven går
Ammerån genom ett landskap uppbyggt av finsediment med nipor och
terrasser. Den längsta forssträckan är Borgforsen. Samma glacifluviala
stråk (smältvattenströmmar som bildas under stora ismassor) som
återfinns utefter Storån, Öjån och Hammerdalssjön, följer här
dalgången och älven. I norr har det karaktär av flack dalfyllnad, vid
Skyttmoselet bildar det en lång grusås i selet med flacka sandfält längs
dalsidorna. Nedströms Selsålandet finns en flack dalfyllnad över
vilken bitvis en imponerande rullstensås höjer sig.
I nedre delen av Ammerån har det glacifluviala materialet karaktär av
flacka randdeltabildningar med bitvis markerade åsryggar.
Isälvsmaterialet är på många ställen täckt av marina sediment
avlagrade i en havsvik som sträckte sig upp till i höjd med Selet, där
högsta kustlinjen ligger på 234 meter över havet. Ammerån har skurit
ut terrasser på olika nivåer i sedimenten och på flera ställen
förekommer nipor.
Tack vare de kalkhaltiga bergarterna i området har Ammeråns vatten
ett högt pH och stor buffertkapacitet. Detta har gett upphov till ett
mycket rikt växt- och djurliv både i själva vattendraget och
omgivningarna. Vattnen omges till större delen av barrblandskog,
vanligen av frisk ristyp. Myrarna är oftast relativt små och många är
dikade. Både rikkärr och extremrikkärr är vanliga. Här finns en rik
orkidéflora och t ex flugblomstret når här sin nordgräns i landet. I
Ammeråns flora möts arter med helt olika utbredningsmönster, t ex
skogstry och brakved som är östliga arter, kransrams, stormhatt och

tolta som är västliga samt olvon och getrams vilka är mer sydliga.
Längs denna sträcka finns även en god bäverstam och produktionen av
laxfiskar är stor.
Ammerån har hög vattenkvalitet med god buffertförmåga. Därigenom
har den, särskilt i den långa forssträckan i dess nedre del, en hög
bottenfaunaproduktion. Totalt sett domineras bottenfaunan av
nattsländor, framförallt släktena Hydropsycke, Cheumatopsycke och
Arctopsycke. Dessutom ingår en rad försurningskänsliga arter, bl a
dagsländorna Ephemerella ignita, Caenis rivulorum, Ephemera danica
och bäckslandan Dinocras cephalotes. Snäckor som Lymnea peregra
och Gyraulus acronicus samt musselsläktena Sphaerium och Pisidium,
alla kännetecknande för välbuffrade vattendrag, förekommer också.
Den höga bottenfaunaproduktionen möjliggör höga tätheter av fisk,
framförallt harr.
Liksom de allra flesta andra större vattendrag i länet har Ammerån
nyttjats som flottled under lång tid. Flottningen påbörjades i begränsad
omfattning redan på 1700-talet och tog ordentlig fart under 1800-talet.
År 1914 blev ån allmän flottled och år 1969 avslutades
flottningsepoken. Mängder av anordningar och åtgärder för flottningen
utfördes genom åren för att underlätta verksamheten. En stor del
avvecklades strax efter att flottningen upphörde. I dag minner framför
allt de gamla kilstensbryggorna om denna epok.
Billtjärns urskogs naturreservat RES 2
Storlek: Drygt 1 km2.
Billtjärn har fått högsta skyddsklass i den urskogsinventering som har
gjorts i länet. Här dominerar en 100-200-årig lavbehängd granskog,
här och var med inslag av 350-åriga tallar. Träden speglar sig i de två
tjärnarna, Södra och Norra Billtjärn.

Döda fallets naturreservat RES 3
Storlek: 0,31 km2
Döda fallet är resultatet av ett av Sveriges mest kända misstag,
köpmannen Magnus Huss' försök att leda om vattnet från den mäktiga
Storforsen. En hel sjö, Ragundasjön, tömdes i företaget. I den torra
älvfåran kan man nu se formationerna som vattnet skapat.
Området är handikappanpassat. För att göra området lättillgängligt har
man byggt "träramper" genom området, så det går utmärkt att ta sig
fram även med rullstol. Serveringsstugan och turistinformationen är
öppen under turistsäsong.
Sättmyrberget RES 4
Storlek: 0,58 km2
Område med urskog och värdefulla nyckelbiotoper. Innehåller äldre
grov tall med enstaka träd som kan vara upp till 500 år gamla.
Jansmyrberget RES 5
Storlek: 0,28 km2
Områdesbeskrivning saknas.
Nya natur- och kulturreservat, Natura 2000-områden eller andra
områdesskydd kan tillkomma successivt genom beslut av
länsstyrelsen. Aktuell information återfinns på länsstyrelsens hemsida
www.z.lst.se.
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7. Miljö- och riskfaktorer
Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa de miljö- och
riskfaktorer som ska beaktas vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden. I detta kapitel har rekommendationer som har med
miljö, risker och säkerhet i kommunen samlats.

Beredskapshänsyn
En viktig förutsättning för en fortsatt utbyggnad av ett totalförsvar med
tillfredsställande funktion är att erforderlig hänsyn tas till
beredskapens krav vid all samhällsutbyggnad.
Exempel på sådana hänsynstaganden är att bostäder, skolor och
institutioner för barnomsorg och äldrevård samt sjukvårdsinrättningar
inte förläggs till riskområden runt objekt, som kan komma att utsättas
för bekämpning i krig.
Andra exempel är att byggnader och andra anläggningar, som är
viktiga från försörjningssynpunkt inte placeras inom tänkbara
riskområden.
Det är på motsvarande sätt angeläget att anläggningar, som i sig kan
utgöra risker, inte placeras i närheten av objekt av bl a ovanstående
slag.
Det är givetvis också viktigt att behoven av god funktionssäkerhet och
uthållighet hos viktiga objekt tillgodoses bl a genom att olika
sårbarhetsaspekter beaktas vid planeringen.
En konsekvens av att anläggningar, där människor skall vistas,
placeras inom ett tänkbart riskområde är att behov av skyddsrum kan
uppkomma. De medel, som för närvarande finns tillgängliga för
byggande av skyddsrum i länet, är begränsade.

Inom kommunen finns områden och platser, där risk för bekämpning i
krig kan föreligga. Viss information härom finns i kommunens
beredskapsplan.
Mer konkret information finns (med beaktande av gällande sekretessbestämmelser) att tillgå hos länsstyrelsens försvarsenhet.
Det är viktigt att all fortsatt samhällsplanering och att all fortsatt utbyggnad inom kommunen sker med beaktande av beredskapskraven.
Planeringen bör ske efter samråd med beredskapsansvariga inom
kommunen och vid behov med länsstyrelsen.

Hänsynstagande med avseende på
olycksrisker och räddningstjänst
En strävan i all samhällsplanering bör självklart vara att minska
olycksfallsriskerna för befolkningen. Ett sätt är att, som lagen om
skydd mot olyckor föreskriver, vidta åtgärder för att förebygga bränder
och skador till följd av bränder samt att främja annan olycks- och
skadeförebyggande verksamhet i kommunen, är givetvis att beakta
riskerna redan vid den planering som görs av samhällets utbyggnad.
Bland de risktyper som kan vara aktuella kan särskilt nämnas risker för
brandspridning, risker för ras och skred och risker för översvämningar.
Särskild uppmärksamhet bör också ägnas de risker som kan föreligga i
samband med den nuvarande och framtida och sannolikt ökande
trafikverksamheten på kommunens transportnät. Av särskilt intresse är
då, förutom turismtrafiken, transporterna på både järnvägen och
genomgående landsvägar av farligt gods.
Förutom de riskhänsyn som bör tas vid inplaneringen av bebyggelse,
anläggningar och områden för olika aktiviteter i anslutning till punkter
på landsvägs- och järnvägslinjerna, där olycksrisker kan föreligga, är
det viktigt att en framtida styrning av transporter av farligt gods planläggs.
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Planeringen av anläggningar, som i sin verksamhet utnyttjar ämnen,
vilka kan förorsaka olyckor, eller som lagerhåller sådana ämnen, måste
naturligtvis ske med beaktande av riskerna för eventuella närliggande
verksamheter.
Detsamma gäller givetvis också lokalisering av bebyggelse i anslutning till denna typ av anläggningar. Vid planeringen av bl a bostadsoch turismområden är det viktigt att räddningskårens insatsmöjligheter
beaktas. Insatstider för räddningskåren framgår av kommunens
räddningstjänstplan/kommunala handlingsprogram.

Ingen ny bebyggelse bör lokaliseras inom bullerstört område kring
skjutbanor i kommunen.
Beslutsunderlaget inför en lokalisering skall innefatta en miljökonsekvensutredning och en riskbedömning, som noggrant beskriver
de förutsättningar som råder i det enskilda fallet. Detta är väsentligt för
att erhålla en lokal anpassning av skyddsavstånden.
De skyddsavstånd som huvudsakligen skall gälla för lokalisering av
industri i förhållande till bostäder, skolor, daghem, sjukhus etc.
framgår av Boverkets allmänna råd 1995;5, ”Bättre plats för arbete”.

Farligt gods på väg och järnväg
I länsstyrelsens planeringsunderlag är vissa vägar utpekade som
rekommenderade vägar för farligt gods. Här anges också de platser
som särskilt pekats ut som lämpliga uppställningsplatser för farligt
gods. I Ragunda kommun är riksväg 86 och 87 rekommenderade för
vägvalsstyrning av vägtransporter med farligt gods. Lämpliga
uppställningsplatser för farligt gods finns vid idrottsplatsen i
Bispgården, vid Prästberget samt inom industriområdet i Stugun.
Vid ny bebyggelse och åtgärder i den befintliga bebyggelsen får
riskbedömningar göras i det enskilda fallet.

Miljökvalitetsnormer
Enligt miljöbalken avses särskilda miljökvalitetsnormer successivt
införas i Sverige. För närvarande finns miljökvalitetsnormer enbart för
luft. Normen gäller för kvävedioxid, svaveldioxid och bly och får inte
överskridas efter den 31 december 2005. Varje kommun ska
kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen om
föregående mätning eller beräkning visar att timmedelvärdet eller
dygnsmedelvärdet är högre än 80 procent av normen samt när
årsmedelvärdet är högre än 70 procent av normen.

Hälsovård
Skyddsavstånd kring industrier, skjutbanor
mm
Skyddsavstånd vid planering av både arbetsområden och bostäder i
närheten av olika störande eller farliga arbetsplatser är en viktig
ingrediens i planeringen. Skyddsavstånd bör också tillämpas vid
planering av sjukhus, skolor, daghem mm i förhållande till industrier.
Skyddsavstånden, som ger ett samlat uttryck för störningar och risker
med avseende på miljö, hälsa och säkerhet, skall inte underskridas utan
att det finns särskilda motiv.
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Ansökan om lov för byggnad eller ansökan om lov för väsentlig omoch tillbyggnad skall prövas i samråd med kommunen vad avser
vatten- och avloppsfrågor och risk för sanitära problem, t ex buller,
luft- eller vattenförorening, besvärande lukt (MB och PBL).

Kraftledningar
Bebyggelse får ej ske under högspänningsledning och ej närmare
friledning än 5 meter. Vid högre spänningar än 55 kV utökas avståndet. Se vidare de restriktioner som anges i statens energiverks
starkströmsföreskrifter (STEV:FS 1988:1) Samråd skall ske med

kraftleverantör vid bygglovärenden som kan påverka befintlig eller
planerad högspänningsledning.

Vattenkvalitet
Många sjöar och vattendrag i Ragunda kommun avvattnas till
Indalsälven, som i sin tur kan utgöra vattentäkt för nedströms liggande
kommuner. Därför är det viktigt att särskilt beakta infiltrationsfrågorna
inom Indalsälvens avvattningssystem och undvika miljöskador som
kan riskera förorena vattnet i de vattensystem som avvattnas mot
Indalsälven. Det är också angeläget att sprida kunskap om dessa
förhållanden så det finns en kunskap om riskerna vid en eventuell
miljöskada på vattnet.

Förorenad mark
Svenska petroleuminstitutets miljösaneringsfond AB har i samarbete
med bland annat Naturvårdsverket påbörjat ett program för att inventera behovet av åtgärder vid nedlagda bensinstationer runt om i landet.
I kommunen finns 16 gamla bensinmackar förtecknade.
Länsstyrelsens undersökningar i kommunen
Länsstyrelsen har genomfört inventering av vissa typer av industrifastigheter i länet för att utreda förekomst av förorening eller risk för
förorening av mark såsom gamla skrotupplag, oljedepåer mm. I
kommunen finns sex objekt medtagna, men ingen av dem är klassade
med stora risker.

Radonavgång från mark
Grus- och bergtäkter
Nya grustäkter och bergtäkter i direkt anslutning till sjöar och
vattendrag tillåtes ej, liksom nya täkter som negativt påverkar
turismen, friluftslivet, landskapsbilden, kulturminnesvården eller
naturvården. I anslutning till befintliga täkter inom ovan nämnda
områden kan som regel ytterligare begränsade uttag tillåtas i de fall
täktplanerna kan förenas med ovan nämnda intressen. I sådana
täktplaner är det av stor betydelse att återställning och efterbehandling
blir miljöanpassad. Länsstyrelsens inventering "Grus och
bergförekomster i Ragunda kommun, 1989" ger ett detaljerat underlag
för prövning av enskilda täkter. Grusförekomster inom klass 1 enl
denna inventering bör ej bli föremål för täktverksamhet.
Någon särskild plan eller policy för bergtäkter har ej bedömts nödvändig för kommunen. Dessa får prövas mot de i översiktsplanen
redovisade allmänna intressena och den miljökonsekvensbeskrivning
som alltid ska upprättas vid nya täkter.

Inom flera delar av kommunen kan risk föreligga för förhöjd
radonavgång från marken. Gäller främst de östra och västra delarna av
kommunen. Se kartan på nästa sida som också visar de
normalriskområden där radonavgången bör beaktas. Före bygglov
bedömer byggnadsinspektionen om det krävs särskilda
byggnadstekniska åtgärder för bebyggelse i dessa områden.
Nya erfarenheter visar att risken för höga värden av radon även finns
inom andra delar av kommunen än de som redovisas på kartan. Även
annan mark kan avge radongas, varför man vid allt byggnadsarbete bör
vara noga med utförandet av grundläggning, bottenbjälklag och
ventilation. Hela bottenplattan bör vara så tät som möjligt.
Kryprumsgrunder bör kunna ventileras väl och tätning ske av markyta
och bjälklag. Ventilationssystemet i byggnaden får ej ge för stort
undertryck inomhus. Tilluftsdon måste finnas i tillräcklig omfattning.
Material med höga uranhalter bör inte användas som fyllning under
hus.
Då risk för höga värden befaras, kan kontrollmätning begäras i
samband med prövning av förhandsbesked eller bygglov. Vid
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planläggning skall alltid övervägas om särskild kontrollmätning ska
genomföras i samband med upprättandet av detaljplan.
Utifrån den översiktliga inventeringen och enskilda mätningar i
byggnader gör kommunen successivt fördjupade inventeringar i
områden där risk för höga radonhalter kan finnas. Dessa inventeringar
omfattar då all befintlig bebyggelse. Fastighetsägare med höga värden
informeras om behovet av åtgärder.
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Högsta tillåten radonhalt i bostäder och allmänna lokaler är från och
med 9 juli, 2004 200 Bq/m3 enligt Socialstyrelsens allmänna råd
(SOSFS 200:4)
För nya byggnader gäller att radonhaltens årsmedelvärde inte får
överstiga 0,5 µSv/h.

Förhöjd risk för höga radonhalter i vatten
från bergborrade brunnar
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8. Generella rekommendationer för planläggning,
bygglovprövning mm
Följande generella rekommendationer grundar sig på de allmänna
bestämmelserna i andra kapitlet PBL samt andra speciallagstiftningar.
Nedanstående rekommendationer gäller generellt utanför
detaljplanelagt område och skall ligga till grund för planläggning och
bygglovprövning.

Allmänna utgångspunkter för ny bebyggelse
I PBL 2:1 anges att planläggning skall ske så att den främjar en från
allmän synpunkt lämplig utveckling och ger förutsättningar för en från
social synpunkt god bostad-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Markoch vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
området är mest lämpad med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.
PBL 2:1 anger att miljöbalkens hushållningsbestämmelser skall
tillämpas vid planläggning och ärenden om bygglov eller förhandsbesked. PBL 2:3 anger att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till grundläggande krav på hälsa,
markförhållanden, kommunal service, energiförsörjning etc. I PBL 3
kap anges krav på enskilda byggnaders utformning och placering både
vid nyuppförande, tillbyggnad och ombyggnad. Nya byggnader skall
placeras och utformas bl a med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärden.
Rådgivningsskrifterna "Gamla Hus", "Gamla ekonomibyggnader" och
”Bygga nytt i kulturhistorisk miljö” (finns tillgängliga hos kommunen)
ger exempel på bra ny- om- och tillbyggnader och utgör vägledning

främst inom de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, men skrifterna
kan även ge värdefulla råd inom andra områden.
Kommunen har ett omfattande landsbygdsboende där flera byar har en
svag utveckling med allt snedare åldersfördelning. Kommunen önskar
en bättre utveckling i dessa bygder och ett tillvaratagande av
småskalighet och kombinationssysselsättning, samt de positiva sociala
effekterna och boendekvalitéer ett byggande på landsbygden medför.
Kommunen ser därför principiellt positivt på ny permanentbebyggelse
utanför kommunens tätorter.

Samråd mm
Vid bygglovprövning inom icke detaljplanelagda områden samt vid
avvikelse från detaljplan skall kända sakägare (grannar), hyresgäster
och andra boende som berörs, beredas tillfälle att yttra sig över bygglovansökan. Detta gäller inte för kompletteringsåtgärder. (PBL 8:22).
Som underlag för den allmänna lämplighetsprövningen i bygglovärenden kan kommunen kräva utredning som visar t ex väg- och vafrågornas lösning, lokalisering av byggnader och friytor, genomförandefrågor osv. I vissa fall kan exploateringsavtal erfordras före
bygglov (PBL 2:1 - 4, 8:20).

Fritidsbebyggelse
Kommunen rymmer många vackra platser som är lämpade för
fritidshus utan att de stör andra intressen. Kommunen ser därför
principiellt positivt på tillkommande fritidshus. Fritidshus bör normalt
ej tillåtas inom tätorternas centrala delar eller placeras så att andra
allmänna intressen enligt översiktsplanen blir störda.
Fritidshusområden får ej utvecklas så att en förtätning eller intensivare
användning av ett område medför sanitära olägenheter. Vid förtätning
krävs samordnad vattenförsörjning och godkänd avloppsanläggning.
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Fritidshus bör ej lokaliseras så att de föranleder oacceptabla utsläpp
från avlopp i opåverkade vattendrag eller flöden ovanför befintliga
utsläpp.

vaksam inom dessa områden och när det är befogat, omgående
tillämpa PBL:s regler ang. förfallna byggnader och vård av tomter
samt MB:s regler ang. miljöförhållandena.

Fritidshusbebyggelse eller åtgärder som den föranleder, exempelvis
vägar, kraftledningar eller dyl. får inte medföra att friluftsliv-, natureller kulturvärden av stor betydelse förstörs.

VA-frågor

Inom områden med fördjupade översiktsplaner prövas tillkomsten av
ny bebyggelse mot riktlinjerna i resp. fördjupning.
Inom en normal tomtplats för fritidshus bör tillåtas högst en huvudbyggnad, en gäststuga samt erforderliga förrådsbyggnader.
Byggnadsytan bör ej överstiga vad som kan anses skäligt med hänsyn
till den omgivande miljön och bebyggelsens ändamål. På stora
tomtplatser kan två normala fritidsbostäder tillåtas om landskapsbilden
och bebyggelsemiljön som helhet ej blir negativt påverkad, samt att
VA-frågorna kan ges en godtagbar lösning.

Randbebyggelse
Bebyggelse utanför tätorter skall inte tillåtas växa ihop till långa band
längs vägar, sjöar och vattendrag. Byggnader bör samlas i grupper,
åtskilda av obebyggda partier med sådan storlek att de medger
genomsläpp, naturupplevelser från vägen, rekreation etc. Ovanstående
gäller inte inne i byar där det traditionella bebyggelsemönstret ofta
innebär att bebyggelse placerats längs byvägarna.
Ny bebyggelse utanför planlagda områden bör lokaliseras så att antalet
utfarter mot allmän väg begränsas.

Förfallna byggnader och ovårdade tomter
Områden med utpekade kulturvärden har en särskilt viktig betydelse
för upplevelsen av landskapet och därmed för turismen i kommunen.
Dessa områden utgör också närmiljön för många bofasta. Förfallna
byggnader, skräpiga och igenväxta tomter påverkar dessa upplevelsevärden och boendemiljöer negativt. Därför avser kommunen vara extra
-98- Översiktsplan Ragunda kommun 2004

Vid bygglovprövning för ny bebyggelse skall stor vikt läggas vid VAlösningar. En förtätning och ett intensivare utnyttjande av områden får
ej medföra sanitära olägenheter eller att VA-anläggningars kapacitet
oprövat tas i anspråk. Utformningen och utförandet av enskilda
anläggningar eller servisledningar som ansluts till kommunal
anläggning för VA, skall granskas och kontrolleras. Slutna
avloppssystem med tank medges endast efter särskild prövning och
inom områden där annan lösning ej är möjlig.

Fastighetsbildning och jordförvärvsfrågor
Kommunen har en principiellt positiv grundinställning till enskild
permanentbebyggelse på landsbygden. Det är därvid angeläget att
tillvarata de kvalitéer ett sådant boende kan medföra, vad avser
fastighetsstorlek, kombinationsverksamhet, viss djurhållning mm. Vid
tillämpning av fastighetsbildningslagen och jordförvärvslagen bör
dessa utgångspunkter beaktas.
Bostadsfastigheter upp till några ha kan bildas för ett landsbygdsboende som kombineras med någon form av utkomst eller bidrag till
självförsörjningen från fastigheten. Någon gräns för hur stor del av
utkomsten som måste komma från fastigheten anses ej nödvändig.
Dessutom anser kommunen att större tomter också bör kunna bildas
för att tillskapa ett attraktivt boende på landsbygden utan att det
kopplas någon form av utkomst till marken. Detta synsätt främjar ett
boende med hög livskvalitet som kan attrahera till inflyttning.
Fastighetsbildningsfrågor i övrigt regleras av fastighetsbildningslagen.

Enligt ändringarna i jordförvärvslagen 1987 har de regionalpolitiska
aspekterna betonats ytterligare, medan samhällets intresse av att
medverka till uppbyggandet av nya heltidsföretag minskat. Detta ger
ökade möjligheter att förvärva mindre fastigheter i syfte att bedriva
jordbruk i begränsad skala på deltid eller vid sidan av annan
sysselsättning. Detta förhållande är vanligt i Ragunda kommun och
kommunen anser det angeläget att på landsbygden ta tillvara det
tillgängliga sysselsättningsunderlaget inom jordbruket och skogsbruket
så långt som möjligt, i syfte att få till stånd ökat permanentboende och
fortsatt öppethållande av åkermarken.

Allmänna vägar
De vägar som markerats med röd linje på kartan nedan är av
riksintresse.

Väg av riksintresse

Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet
Borgvattnet

Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon
Skyttmon

Köttsjön
Köttsjön
Köttsjön
Köttsjön
Köttsjön
Köttsjön

Vid tillämpning av jordförvärvslagen samt avstyckning och reglering
enligt fastighetsbildningslagen bör små deltidsjordbruk kunna komma
i fråga, även när fastigheten i sig bidrar till en mycket liten del av
inkomsten, men där boendet är det viktigaste och primära.

Boberg
Boberg
Boberg
Boberg
Boberg
Boberg

Mårdsjön
Mårdsjön
Mårdsjön
Mårdsjön
Mårdsjön
Mårdsjön

Stugun
Stugun
Stugun
Stugun
Stugun
Stugun

nnnnn
rå
rå
rå
rå
eeeeerå
m
m
m
m
m
m
m
m
AAAm

Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
Överammer
Näverede
Näverede
Näverede
Näverede
Näverede
Näverede

Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs
Strömsnäs

Gesunden
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund
Bomsund

Ammer
Ammer
Ammer
Ammer
Ammer
Ammer
Krångede
Krångede
Krångede
Krångede
Krångede
Krångede

Inda
Inda
Indalsälv
Inda
Inda
lsälv
lsälv
lsälv
lsälv
lsälven
en
en
en
en
en

Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Höglunda
Böle
Böle
Böle
Böle
Böle
Böle

Vid försäljning av jord- och skogsbruksfastigheter bör enligt
kommunens uppfattning huvudprincipen vara att fastigheten kommer
till användning för permanentboende och att den framledes aktivt
brukas. Behovet av ytterligare mark för aktiva jordbruksföretag som
gjort ekonomiska investeringar i ekonomibyggnader, inventarier,
markanläggningar mm av betydelse för företaget och bygden måste
dock alltid beaktas.

Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

Hammarstrand
Hammarstrand
Hammarstrand
Hammarstrand
Hammarstrand
Hammarstrand
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien

Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda

Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken
Fångsjöbacken

Döda fallet
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna
Näsmoarna

Bispgården
Bispgården
Bispgården
Bispgården
Bispgården
Bispgården

Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen
Västeråsen

Utanede
Utanede
Utanede
Utanede
Utanede
Utanede

Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
Korsåmon
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För ny bebyggelse som placeras i anslutning till jordbruksmark, bör
vid bygglovprövning och fastighetsbildning upplysas om att fastigheten är belägen inom område där aktivt jordbruk bedrivs och att
fastighetsägaren därför måste acceptera landsbygdens villkor. Avsikten
är dock inte att placera nya avstyckade hus i omedelbar närhet till
brukningscentra eller dyl., utan att ge möjlighet till bosättning i
jordbruksbyar samtidigt som ev. framtida inskränkningar i jordbruket
förhindras (se vidare rekommendationer under jordbruksbyar).

Inom ett avstånd av 12 meter från vägområde skall prövning av
bygglov och förhandsbesked ske med särskild hänsyn till trafiksäkerheten. För riksväg 87 gäller 30 meter (motsvarande 47 §
väglagen).
Inom frisiktstriangeln (75 m från korsning) vid korsningar mellan
allmän väg och annan större enskild väg eller allmän väg och järnväg
får ej bebyggelse uppföras som kan inverka menligt på
trafiksäkerheten (motsvarande 47 § väglagen).
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Prövning av bygglov och förhandsbesked intill vägområde skall även
ske med hänsyn till miljöstörningar samt till vägens bestånd, drift eller
brukande (motsvarande 45 § väglagen).
Ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka möjligheten att
bygga eller bygga om allmän väg på avsett vis, kommer normalt inte
att tillåtas.
Prövning av bygglov och förhandsbesked i ovan angivna situationer
görs efter samråd med Vägverket.
För anslutning av enskild väg till allmän väg eller ändring av befintlig
anslutning krävs tillstånd av Vägverket enligt 39 § väglagen. Tillstånd
krävs dock ej för vägar som är redovisade i detaljplan eller förutsatta i
områdesbestämmelser.
Inom ett avstånd av 50 meter från vägområde krävs tillstånd från
länsstyrelsen för uppsättning av skyltar enligt 46 § väglagen. Detta
gäller ej inom detaljplan eller för skyltar på byggnader som upplyser
om affär eller annan verksamhet på stället.
Väglagens exakta ordalydelse och övriga regleringar enligt väglagstiftningen framgår av Väglagen och publikationen "Vägar i fysisk
planering", Vägverket i samarbete med Statens planverk 1987.
I publikationen ”Vägens närområde – angreppssätt för att hantera
exploateringsintressen vid större vägar” som återfinns på Vägverkets
hemsida, återfinns mer information som rör planering och bebyggelse
intill allmänna vägar.
I publikationen ”Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för Vägverket”
som återfinns på Vägverkets hemsida, återfinns mer information buller
intill allmänna vägar. Målet ang. bullernivåer längs det allmänna
vägnätet är att uppnå värden under 65 dBA fram till år 2007, enligt
”Transportpolitik för hållbar utveckling”.
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Fornlämningar
Fasta fornlämningar med angränsande områden skyddas enlig
kulturminneslagens bestämmelser. Vid markingrepp eller uppförande
av byggnader mm som berör fast fornlämning krävs länsstyrelsens
tillstånd. Lagen anger ej det skyddade områdets storlek, utan säger att
till fast fornlämning hör ett så stort område som behövs för att bevara
fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess
art och betydelse. Områdets storlek kan alltså variera och bedöms av
länsstyrelsen från fall till fall.
För fornlämningar i skogsmark lämnar länsstyrelsen och
skogsvårdsstyrelsen råd och anvisningar.
Vid planering av bebyggelse eller markingrepp är den enskilde enligt
kulturminneslagen skyldig att ta reda på om fasta fornlämningar kan
beröras.

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader
Enskilda byggnader
Förutom de bevarandevärda miljöer som behandlats i kapitel 5 i
översiktsplanen, finns inom kommunen ett flertal enskilda byggnader
som inte ingår i någon angiven miljö, men som ändå har
kulturhistoriska bevarandevärden. Dessa finns upptagna i särskilda
kulturhistoriska utredningar för Ragunda kommun upprättade av
länsmuseet 1978.
Tillbyggnader, ombyggnad och andra ändringar av byggnader som
upptagits i dessa utredningar skall utföras varsamt så att byggnadens
särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara enligt
PBL 3:10.

Fäbodar
Förutom de fäbodar som ingår i miljöer av riksintresse som behandlats
i kap 5, finns dessutom ett stort antal andra fäbodvallar av varierande
bevarandevärde. Vid bygglovprövning och fastighetsbildning för
fäbodmiljöer skall länsmuseets inventeringar av fäbodar med tillhörande utvärdering ligga till grund för bedömningar om bygglov
(Byggnadsinventering av Fäbodar i Ragunda kommun, Jämtland läns
museum, 1983)
I anslutning till de välbevarade fäbodarna är det angeläget att
skogsbruket bedrivs med hänsyn till fäbodvallens miljö och att
hänsynsreglerna i skogsvårdslagen särskilt beaktas.
Kyrkobyggnader, kyrktomter och begravningsplatser
För nedan angivna kyrkobyggnader, kyrktomter och begravningsplatser som uppförts före år 1940, krävs länsstyrelsens tillstånd vid
ändring. Dessa kyrkomiljöer omfattas av skydd enligt
kulturminneslagen (KML).
•

Borgvattnets kyrka med tillhörande kyrkotomt och
begravningsplats samt den friliggande begravningsplatsen inkl
kapell/bårhus

•

Stuguns g:a och nya kyrka med tillhörande kyrkotomter och
begravningsplatser. Observera den nyare skogskyrkogården
från början av 1930-talet i anslutning till Stuguns nya kyrka

•

Ragunda g:a och nya kyrka med tillhörande kyrkotomt och
begravningsplats

•

Krångede skola och kapell (prel. bedömning)

•

Fors kyrka, kyrkotomt och begravningsplats.

Naturvård och friluftsliv
Bebyggelse bör ej uppföras så att område med särskild naturskönhet
eller säregna naturförhållanden eller områden som är lämpade och
behövliga för friluftslivet riskerar att skadas (2 och 3 kap PBL).
Täkter som kan skada naturvårds- eller friluftslivsintressen bör ej
tillåtas (12 kap MB).
Arbetsföretag som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön får ej
utföras innan samråd har skett med länsstyrelsens miljövårdsenhet (12
kap MB).

Lokalisering av master
Utbyggnaden av mobiltelefonnätet i Sverige ställer krav på att många
nya telemaster uppförs. Lokaliseringen sker ofta till de högsta bergen
och kan i vissa fall innebära ett ökat hot mot viktiga områden ur natur-,
kultur- och friluftssynpunkt i kommunen.
Anläggande av nya master har hittills ofta inneburit att en ny väg har
brutits in i ett orört område. På välfrekventerade platser som efter
vandringsleder, elljusspår, slalombackar etc. innebär masterna att
områdets naturvärden minskar. De kan också vara en säkerhetsrisk på
vintern med nedfallande is.
För uppförande av nya master gäller följande:
-

Nyanläggning av master får inte innebära att värdefulla natur-,
kultur-, rekreationsområden eller landskapsbilden hotas eller
påverkas negativt.

-

Samlokalisering mellan olika teletjänstföretag skall eftersträvas
för att minimera antalet master.

-

Nya master skall i första hand lokaliseras till redan
exploaterade bergsområden till vilka det redan finns vägar.
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Förutom bygglov kräver uppförande av master också samråd med
länsstyrelsen enligt miljöbalken. Länsstyrelsen har upprättat särskilda
rekommendationer om förfarande, hänsynstagande till andra intressen
mm

Försvarsintressen
Försvarsintressen återfinns inom områden som av sekretesskäl ej kan
redovisas på översiktsplanekartan. I samband med bygglovprövning
kontrolleras därför regelmässigt om det inom området finns förbud
mot bebyggelse till hinder för försvaret.
Inom vissa områden har bygglovplikten utökats till att gälla även
virkes- och/eller annat varuupplag, materialgård eller ljusanordning.
Upplysningar kan lämnas av kommunen eller länsstyrelsen (17 kap 16
§ PBL).
Inom kommunen finns utsedd särskild handläggare för försvarsintressena. Denne samråder med länsstyrelsens funktion för
samhällsberedskap i frågor där försvarsintressen kan komma att
beröras.

Rådgivning
Plan- och bygglagen har gjort det lättare att bygga för de som bor i
småhus och på landsbygden. Samtidigt har reglerna blivit mer
variationsrika och därmed svårare för kommuninvånarna - krävs det
bygglov eller ej ? Kontakta därför alltid kommunen innan
byggnadsåtgärder planeras.
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9. Riksintressenas behandling
Enligt PBL 4:1 skall översiktsplanen ange hur kommunen avser att
tillgodose riksintressena. Som beskrivits utförligare i avsnittet om
allmänna intressen (kap 3) finns riksintressen av olika slag rikt
representerade inom kommunen. Det är de centrala verken som i
samråd med länsstyrelsen beslutat om avgränsningen av de
riksintressen som omfattas av kap 3 i MB. Regeringen beslutar om
riksintressen enligt kap 4 i MB, som bl a omfattar Natura 2000områdena. I avsnittet "Grunddragen i mark- och vattenanvändningen"
(kap 4) framgår hur kommunen beaktat riksintressena och hur
markanvändningen och bebyggelseutveckling prioriterats efter en
avvägning mellan de allmänna intressena.
I de följande redovisas hur riksintressena behandlats i planen. På
efterföljande karta redovisas en samlad bild av riksintressena i
kommunen. Efter kartan återfinns ett utdrag ur de delar av
miljöbalken som behandlar riksintressena.

Område av riksintresse för rennäringen
enligt MB 3:5

Område av riksintresse för friluftsliv,
kulturminnesvård och naturvård enligt MB
3:6
Inom kommunen finns flera områden som är av riksintresse för
kulturminnesvården och naturvården samt Ammerån som är av
riksintresse för friluftslivet.
Riksintressena enligt ovan säkerställs genom redovisat förslag till
mark- och vattenanvändning.

Områden med särskilda
hushållningsbestämmelser enligt MB 4:1
och 4:6.
Natura 2000-områden enligt 7 kap i miljöbalken är riksintressen med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom områdena enligt
4 kap 1 § miljöbalken.
Enligt 4 kap 6 § i miljöbalken får Vattenkraftverk samt vattenreglering
eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i Ammerån.
Ammerån är numera skyddad som Naturreservat enligt kap 7 MB.

Enligt redovisat underlagsmaterial från länsstyrelsen utgör en del av
kommunens yta riksintresse för rennäringen (flyttleder och vinterbetesområden). Riksintresseområdena för rennäringen framgår av karta på
nästa sida.

Ovanstående områden med särskilda hushållningsbestämmelser är
säkerställda genom redovisat förslag till mark- och vattenanvändning
samt befintliga områden med skydd enligt kap 7 MB.

Vinterbete, flyttleder mm säkerställs med rekommendationer i
översiktsplanen.

Övriga riksintressen
Vissa större kraftledningar och allmänna vägar inom kommunen samt
järnvägen är av riksintresse. Dessa har säkerställts genom särskilda
rekommendationer.
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ex länsstyrelserna, som ju har ett avgörande inflytande i frågor som rör
riksintressena.

Riksintressen i angränsande kommuner och
län
Vad gäller riksintressen inom Jämtlands län utgår kommunen från att
länsstyrelsen har gjort erforderlig samordning över kommungränserna
samt bevakar att mellankommunal samordning påtalas där det behövs.
På kartan på nästa sida redovisas även vissa riksintressen som berör
kommunens gränsområden mot Västernorrlands län. På kartan visas
också skyddade områden. Av kartan framgår att många riksintresseområden berör bägge sidorna av kommun/-länsgränsen och att flera av
dem är skyddade som reservat eller som Natura 2000-område. Andra
områden slutar i gränsen där det i vissa fall kan finnas naturliga
förklaringar, t ex strukturen på skogsbruk, markägande eller
geografiska skäl. I andra fall kan det bero på dålig samordning mellan t
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Den föreslagna mark- och vattenanvändningen i kommunen bedöms
inte medföra någon påtaglig påverkan på riksintressen i angränsande
län eller kommuner.
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Utdrag ur miljöbalken, regler för riksintressen enl. kap 3 och 4

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer,
vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

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

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket
eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra näringarnas bedrivande.
Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn
till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
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10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål,
skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs
området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset
ges företräde.
Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.
4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet
1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar
som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte

heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller
material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437)
2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
------Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset med undantag för de
fjällområden som anges i 5 §.
----

Första och andra stycket gäller inte vattenverksamhet som förorsakar endast
obetydlig miljöpåverkan.

8 § En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde som har
förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfattar verksamheter
eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § får komma till stånd endast om
sådant tillstånd har lämnats. Lag (2001:437).

5 § Inom fjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags, Skäckerfjällen,
Burvattnet, Hotagsfjällen, Frostviken- Borgafjällen, Marsfjällen-Vardofjällen,
Artfjället, Tärna- Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebnekaise-Sjaunja, Rostu och
Pessinki 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.
6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål
får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven
med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden samt i följande
vattenområden med tillhörande käll- och biflöden:
---I Ljusnan

Voxnan uppströms Vallhaga

I Ljungan
Holmsjön

Ljungan uppströms Storsjön samt Gimån uppströms

I Indalsälven

Åreälven, Ammerån, Storån-Dammån samt Hårkan

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får
inte heller utföras i följande älvsträckor:
----I Ljusnan
sträckan mellan Hede och Svegsjön samt sträckan
mellan Laforsen och Arbråsjöarna
I Ljungan

sträckan mellan Havern och Holmsjön samt sträckan
nedströms Viforsen

I Indalsälven

Långan nedströms Landösjön
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10. Planens konsekvenser
Enligt PBL 4:1 och 4:8 skall planens innebörd och konsekvenser
kunna utläsas utan svårighet. För att underlätta detta redovisas nedan
de viktigaste konsekvenserna av översiktsplanens inriktning för den
framtida mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i
kommunen.
Bebyggelsestruktur
I en kommun av Ragundas karaktär kommer översiktsplanen inte att
innebära några större förändringar av bebyggelseutvecklingen, främst
p g a att bebyggelsetrycket är begränsat.
I dagsläget råder ingen större brist på bostäder eller lokaler för
verksamheter. Behovet av lokaler för industri, tjänsteföretag eller
andra verksamheter kan tillföras inom gällande planer eller genom
mindre utvidgningar av dessa.
Den inriktning för lokaliseringsprövning av nya bostäder som
redovisas i översiktsplanen kan medföra en begränsad, men mycket
önskvärd ökning av bebyggelsen på landsbygden eller i de små byarna.
Samtidigt pågår en utglesning av befolkningen och en ökning av
andelen äldre som innebär en ständig strävan att öka inflyttningen till
kommunen.

Goda bostadsmiljöer
Planens inriktning ger förutsättningar för att tillvarata möjligheterna
till attraktiva bostadslägen inom kommunen, både på landsbygden, i de
mindre byarna samt i tätorterna. Liksom i den tidigare översiktsplanen
vill Ragunda kommun aktivt verka för att tillvara ta den resurs som ett
strandnära boende kan innebära. Huruvida en sådan inriktning blir
möjlig att genomföra är bl a beroende av resultatet från pågående
centralt utredningsarbete. Denna inriktning kan medföra att vissa
strandnära områden tas i anspråk för bebyggelse, men med den stora
tillgång på strandområden som råder i kommunen i kombination med
ett lågt bebyggelsetryck, innebär det att endast mycket marginella
strandnära områden kommer att tas i anspråk.
Miljö- och hälsokonsekvenser
Översiktsplanen bedöms inte få några negativa konsekvenser för
miljön. Ytterligare inventeringar och kartläggningar erfordras dock för
att erhålla en mer heltäckande bild av rådande miljöförhållanden inom
kommunen samt kunna ange vilka åtgärder som erfordras för att uppnå
de uppställda miljömålen.
Påverkan på allmänna intressen
Planen bedöms inte få några konsekvenser eller någon påverkan på
allmänna intressen enl. MB kap 3 och 4.

Lyckas inte kommunens strävan att begränsa befolkningsminskningen
och samtidigt inte finna alternativ användning av bostadslägenheterna,
kan det innebära ytterligare rivning av lägenheter.
De begränsade förändringarna i bebyggelsestrukturen förväntas inte
öka miljöbelastningen.
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11. Miljöbedömning
Enligt PBL 4:2a skall det i planer också bedömas om den medför så
betydande miljöpåverkan att det behövs en särskild miljöbedömning
enligt MB 6:11. Enligt övergångsbestämmelserna i miljöbalken gäller
detta dock inte planer som formellt börjat förberedas före 1 juli, 2004
och som antas före 1 juli, 2006.
Programmet för översiktsplanearbetet för Ragunda kommun
beslutades av kommunfullmäktige 2002-04-24. Planen kommer att
antas före 1 juli, 2006. Denna översyn uppfyller således
övergångsbestämmelsernas krav, varför någon särskilt
miljöbedömning enligt reglerna i miljöbalken inte behöver göras.
Man kan samtidigt konstatera att det i planen inte föreslås några
förändringar av pågående markanvändning som kan medföra sådan
betydande miljöpåverkan så att det enligt lagen skulle behövs någon
särskild miljöbedömning enligt MB 6:11.

-110- Översiktsplan Ragunda kommun 2004

12. Underlagsmaterial
Det samlade underlagsmaterialet för översiktsplaneringen är mycket
omfattande. För riksintressen och andra inventerade allmänna intressen
har underlaget i huvudsak hämtats från länsstyrelsens GIS-server.
Övrigt underlag kommer främst från den tidigare upprättade
översiktsplanen med tillhörande fördjupningar. Nytt underlag om
miljön har tillförts genom kommunens EMAS-arbete.
Huvuddelen av underlaget finns tillgängligt hos kommunen på digitala
kartor mm.

13. Plankarta
Till planen hör karta i A3 som översiktligt redovisar huvuddragen i
mark- och vattenanvändningen (se kap 7) samt mer detaljerade kartor
med alla områdesanknutna rekommendationer för bygglovprövning
mm samlat på två kartor. Dessa kartor (i A3) återfinns sist i
handlingarna. En mer detaljerad karta med samma innehåll i skala
1:150 000 finns tillgänglig på kommunkontoret.
Dessutom finns hela planen digitalt tillgänglig inom
kommunförvaltningen.
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