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VarFör gör VI En FörDjuPaD 
öVErSIKtSPlan?

baKgrunD, SyFtE, StatuS
Gällande översiktsplan för Nössemark, kallad områdesplan, antogs 1977, dvs för över 
30 år sedan. Under tiden har utvecklingen inneburit bl a minskande befolkning och 
bortfall av servicefunktioner men samtidigt har viss inflyttning från Norge skett, fri-
tidshus har tillkommit och sågverket har utvecklats positivt.
I översiktsplanen för Dals-Eds kommun, antagen 2003, sägs om Nössemark att en ny 
fördjupad översiktsplan skall upprättas där bl.a. ”….skall sökas lämpliga förtätningsområ-
den för boende, service och verksamheter samt lämpliga områden för en utökad fritidsbebyg-
gelse” samt att ”berörda bevarandeintressen skall ges stor tyngd.”
Innehållet i en översiktsplan regleras av Plan- och bygglagens (PBL) 4:e kapitel. Den 
skall redovisa: 

 ■ grunddragen ifråga om avsedd användning av mark och vatten
 ■ kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras 
 ■ hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gäl-

lande miljökvalitetsnormer
Med andra ord skall såväl visioner som restriktioner redovisas. Planen skall ligga till 
grund för plan- och byggnadsnämndens beslut i olika frågor som detaljplaner, områ-
desbestämmelser och bygglov men också kunna användas av andra som fattar beslut om 
åtgärder i den fysiska miljön. 
Översiktsplanen är obligatorisk och skall hållas aktuell. Den är inte bindande men lig-
ger till grund för rättsverkande detaljplaner och är vägledande för efterföljande till-
ståndsbeslut. Planen gör inga överväganden mellan allmänna och enskilda intressen. 
Sådana frågor måste följas upp i exempelvis detaljplaner.

tIDShorISont
Planförslagets tidshorisont är 2030, dvs den är en vision av hur Nössemark skulle 
kunna se ut år 2030. Den skall visa på de möjligheter till utveckling som finns, och som 
i samverkan mellan markägare, investerare och kommunen skulle kunna förverkligas. 

läSanVISnIngar
Planen består av denna beskrivning med tillhörande kartor och bilagor i form av inven-
teringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Beskrivningen inleds med en redovisning av Nössemark av idag, dels rent fysiskt och 
formellt; hur mark och vatten används, statistik, riksintressen, bevarandeintressen och 
förordnanden, dels socialt och miljömässigt i form av en ortsanalys. Därefter redovisas 
kommunens målsättning med planarbetet.
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Pbl = Plan- och Bygglagen
Mb = Miljöbalken
FöP = fördjupad översiktsplan

Huvuddelen av beskrivningen omfattar visionen av det framtida Nössemark; använd-
ningen av mark och vatten, hur riksintressen och övriga restriktioner och förutsätt-
ningar skall hanteras, och avslutas med ett par alternativa förslag till hur ortens mest 
centrala del, Strand, skulle kunna disponeras.
Varje delavsnitt avslutas med förslag till riktlinjer för hantering av bygglovs- och lik-
nande ärenden.
Planförslagets konsekvenser för miljön redovisas i en separat miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB.
Beskrivningen avslutas med förslag till följdåtgärder i form av efterkommande rätts-
verkande planer som detaljplaner eller områdesbestämmelser och andra åtgärder som 
kräver kommunala beslut eller kommunal medverkan.

Tillhörande kartor har följande innehåll:
1. Riksintressen, strandskydd och fornminnen
2. Regionala intressen: ängs/hagmark, odlingslandskap, skog, fiskevård
3. Risker/miljöfrågor: skred, radon, högvatten, miljöstörande verksamhet mm
4. Bebyggelse och planer: Gällande planer, samlad bebyggelse, kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse
5. Framtida användning av mark och vatten
6. Karta till ortsanalys
7. Delstudie Strand, alternativ 1
8. Delstudie Strand, alternativ 2

I texten används följande förkortningar:
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Skede omfattar när

1 Underlag, analys, tidiga samråd feb-april 2009 

2 Upprättande av remisshandling april-juni 2009 

3 Samråd och remiss, lokalt möte aug-sept 2009

4 Sammanställning av inkomna synpunkter okt 2009

5 Upprättande av utställningshandling dec 2009 – jan 2010 

6 Utställning jan – mars 2010 

7 Sammanställning av inkomna synpunkter mars - april 2010 

8 Ev. bearbetning april 2010

9 Antagande maj 2010

hur är arbEtEt organISErat?

Kommunen har tillsatt en politisk styrgrupp, bestående av kommunstyrelsens arbetsut-
skott tillsammans med plan- och byggnadsnämndens presidium. 
I den politiska styrgruppen förs de politiska diskussioner som leder fram till planens 
utformning och rekommendationer. Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om 
samråd och utställning. Planen antas av kommunfullmäktige. 
Ansvariga för arbetet är plan- och byggkontoret genom kommunarkitekten, som bi-
trädes av konsulten WSP Samhällsbyggnad. En referensgrupp, sammansatt från lokala 
intressen i Nössemark, skall tillföra kunskaper och synpunkter under arbetes gång.
Planarbetet kan grovt indelas i 9 skeden:

Oförutsedda händelser eller faktorer kan påverka angivna tider. 
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VaD gällEr IDag?

PlanoMråDEtS aVgränSnIng och KaraKtär
Planområdet omfattar de centrala delarna av Nössemark med Nössemarks-Strand, Ja-
ren, Sparsnäs, Nössjö, Rörviken, delar av Solum och Nössemarks-Näs, dvs de områden 
som i första hand bedöms kunna bli berörda av förtätning för boende, service och verk-
samheter eller en utökad fritidsbebyggelse i enlighet med  rekommendationerna i den 
kommunomfattande översiktsplanen. Samtidigt är dessa områden berörda av riksintres-
sen och förordnanden av olika slag. Avgränsningen framgår av tillhörande kartor 1-5.
Planområdet ligger i anslutning till Stora Le och utgör en del av ett stort sprickdals-
landskap. Sjöarna är djupa, näringsfattiga klarvattensjöar belägna under högsta kustlin-
jen. Stora Les branta stränder ger sjön en stark vildmarkskaraktär där vissa av branterna 
har inslag av naturskogsartad vegetation. Betydande lövinslag gynnar en del ovanliga 
växt- och djurarter. Näringsrik berggrund ger här och var rikare flora. Stora Le har en 
artrik fiskfauna.
I planområdet finns det rikligt med fornlämningar. 
Områden med höga naturvärden utgörs enligt skogsstyrelsen av barrblandskog, löv-
trädsrik barrskog, blandsumpskog och lövskog. Inom planområdet finns också större 
öppna brukade områden. 
Det är således ett kargt och vilt landskap med skogsmark som omsluter mindre ytor av 
den öppna jordbruksmarken. Huvuddelen av bebyggelsen ligger i anslutning till den 
öppna jordbruksmarken med enstaka små förtätningar av hus samt enskilda hus be-
lägna runtom i skogsmarkerna.

InVEntErIngar
Till grund för planarbetet ligger bland annat ett antal inventeringar av rådande förhål-
landen. Förutom ett omfattande underlagsmaterial från länsstyrelsen avseende natur 
och miljö, riksintressen, gällande förordnanden mm, finns kommunalt underlag i form 
av inventeringar av olika typer av risker och miljöfrågor samt en inventering av kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse som kommunen lät utföra 2008. Vidare har använts 
resultatet av ett grupparbete som bedrevs i kommunens regi sommaren 2006, tillgänglig 
befolkningsstatistik mm. Underlagsmaterialet redovisas ej här utan finns att tillgå på 
kommunen.

StatIStIK, PrognoSEr
Befolkningsstatistik för själva planområdet saknas. Nössemarks socken hade vid årsskif-
tet 2008-2009 210 invånare, en minskning sedan 2006 med 25 personer. Av de 210 var 
116 män och 94 kvinnor. Åldersfördelningen är relativt ogynnsam med 58 som är 65 år 
och äldre, dvs 28 %, och endast 18 födda 1993 och senare, motsvarande 9 %. 
Statistik över sysselsättning, pendling mm saknas för Nössemarks församling.
Särskilda befolknings- eller sysselsättningsprognoser har ej upprättats inom ramen för 
planarbetet. Kommunens målsättning är att befolkningsminskningen skall stoppas och 
helst vändas i en ökning.
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Nössjö, vid väg 2183.

En stor andel av bebyggelsen inom planområdet är fritidshus. Exakta uppgifter saknas, 
men från statistik avseende sophämtning kan utläsas att 84 av de 238 abonnenterna 
(35%) har utländska adresser, och ytterligare 78 (33%) har andra adresser än den aktu-
ella fastigheten, vilket tyder på att det kan finnas 150-160 fritidsfastigheter i planområ-
det.

gällanDE PlanEr och FörorDnanDEn
Gällande detaljplaner redovisas på karta 4 och gällande förordnanden mm på kartorna 1  
och 2.

Detaljplaner
Två områden inom planområdet omfattas av gällande detaljplaner:
Nössemarks sågverk, laga kraft 1999-01-13
Nössemarks-Strand 3:36 m.fl. (bostäder), laga kraft 2008-06-30.

Miljökvalitetsnormer
Den fördjupade översiktsplanen för Nössemark berörs av miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap MB för luft, omgivningsbuller och ytvatten. De vattenområden som berörs av mil-
jökvalitetsnormer för ytvatten är Stora Le, Nössjö och Nolbyälven. Stora Le omfattas 
även av krav enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

riksintressen
Genom sitt läge vid Stora Le berörs Nössemark av flera riksintressen längs sjön:

 ■ Naturvård enligt MB 3:6 (sprickdalssjö med höga naturvärden, rikt djur- och 
växtliv och hög vattenkvalitet. Bland annat finns flera så kallade reliktarter, dvs 
fiskar och ryggradslösa djurarter, som instängdes efter inlandsisen. Branta, skog-
klädda stränder med sprickdalgångar. Löv- och barrskogslivsmiljöer med artrik 
lavflora och hotade fågelarter)

 ■ Friluftsliv enligt MB 3:6 (del av Dalslands kanals sjösystem med natursköna vat-
tenvägar och mycket goda leder för kanoter och fritidsbåtar.)
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 ■ Geografiska bestämmelser enligt MB 4:2 (område där turismens och friluftsli-
vets, särskilt det rörliga friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedöm-
ningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön). 

Riksintressena för naturvård respektive friluftsliv enligt MB 3:6 täcker samma del av 
planområdet. 
Områdena med geografiska riktlinjer är av riksintresse med hänsyn till sina natur- och 
kulturvärden. De geografiska bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Strandskydd
Strandskydd enligt MB 7:13 m.fl. gäller intill 200 m från strandlinjen vid Stora Le och 
100 m vid övriga sjöar och vattendrag, vilket redovisas på karta 1.

Fornlämningar
Nössemarks läge vid Stora Le innebär att området är mycket rikt på fornlämningar. 
Inom planområdet finns ett stort antal enstaka fornlämningar i form av rösen, fångst-
gropar, stensättningar, gruvhål, platser med traditioner  mm, och ett antal fornläm-
ningsområden, som består av bland annat stenkammargravar, gravfält, gruvområden, 
fossil åkermark och en hålväg.
Fornlämningarna och -områdena skyddas av kulturminneslagen. 
Detaljerade uppgifter om fornlämningarna finns i underlagsmaterialet. 

Näs, vägen mot Lövudden.

öVrIga bEVaranDEIntrESSEn
naturvård
Naturinventeringar från 1970-talet sammanställdes 1976 av Länsstyrelsen till ”Natur i 
Älvsborgs län”. Här utpekas delområden i Nössemark, bland annat norr och söder om 
Strandviken, som ”vackert landskap”. 
I en rapport 1994:5 har länsstyrelsen utformat ett program för bevarandeåtgärder i 
odlingslandskapet. Nössemark med omgivningar pekas där ut som ”odlingslandskap av 
högt värde, klass 3”. ”Vackert landskap” enligt ovan ingår i detta odlingslandskap.
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Sörgården, vid Rörviken.

Vidare har ett mindre område vid Bäcken av Länsstyrelsen utpekats som ”objekt av 
högt värde, klass 3” i en ängs- och hagmarksinventering 1993. Det är öppen, röjd hag-
mark med viss flora och vegetation typisk för naturliga fodermarker. 

naturvärden i skogen
Skogsmarken inom planområdet är betecknad som ”värdetrakt” i Länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens regionala strategi för olika typer av skydd av skogsmark, utgiven 2005. 
”Värdetrakt” innebär att ett område innehåller särskilt höga ekologiska bevarandevär-
den. Området utgör en del av sprickdalslandskapet längs Stora Le med i huvudsak 
barrblandskogar med inslag av lövrika branter och lövskog av varierande ålder, vilket 
skapar förutsättningar för stor artrikedom.
Inom planområdet finns en nyckelbiotop, en bergsbrant vid Hälla i områdets södra del. 
Vidare finns några mindre områden med särskilt höga naturvärden resp sumpskog en-
ligt Skogsstyrelsen, vilka redovisas på karta 2. Områdena med höga naturvärden utgörs 
av barrblandskog, lövträdsrik barrskog, blandsumpskog och lövskog och är belägna i 
områdets västra del. Sumpskog definieras som all trädbärande blöt mark med träd av 
viss storlek och med mark och bottenskikt av viss beskaffenhet.

Fiskevård
Etablerade fiskevårdsområden finns vid Rörviken inklusive Rösätertjärnet och i Nössjö. 
Fiskerättigheterna i Stora Le i övrigt ligger hos de enskilda markägarna längs strän-
derna.  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kommunen lät 2008 inventera bebyggelsen i bland annat Nössemarks socken. 51 
byggnader redovisas som kulturhistoriskt värdefulla. Av dess befinner sig ett 30-tal 
inom planområdet. Huvuddelen är bostadshus och gårdsanläggningar men det finns 
även andra byggnadstyper som missionshus och en före detta tullstation representerade. 
Sammanställningen återfinns som bilaga 1.
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rISKEr och MIljöStörnIngar
Risker och miljöstörningar redovisas på karta 3.

Miljöfarlig verksamhet
Verksamheten vid Nössemarks Trä bedrivs med tillstånd enligt Miljöbalken (B-nivå) 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
Miljöfarlig verksamhet av kategori C, dvs anmälningspliktig, finns inom planområdet 
i form av Strands Gästgiveri samt två skjutbanor, vid Rörviken och Nolby. Kommunen 
är tillsynsmyndighet.
Länsstyrelsens inventering 1999 av förorenade områden pekar ut 3 objekt inom plan-
området med pågående eller nu upphörd verksamhet: bensinstationen vid Strand och 
de ovannämnda skjutbanorna. 

Markradon
Vid en översiktlig markradonundersökning 1990 utpekades mindre områden  vid Jaren, 
Strand och Nolby som eventuella högriskområden för radon på grund av markens be-
skaffenhet.
Övriga delar av planområdet ingår i område med normalrisk för radon (isälvsavlagring-
ar med grovsand och grus samt lerskiffer, tillhörande Dalslandsgruppen). 

ras- och skredrisk
Statens Räddningsverk har låtit utföra en stabilitetskartering i kommunen. Undersök-
ningen omfattar endast en begränsad del av planområdet. För Nössemarks del konsta-
terades, att förutsättningar för skred och ras kan föreligga i ett stråk längs vägarna och 
omkring kyrkan. Området i stort bedöms dock som stabilt, med undantag för partier 
med brant lutning.  

Farligt gods
I den kommunomfattande översiktsplanen redovisas ett område längs vägarna 2183 
och 2206 genom Nössemark samt strandzonen längs Stora Le som ”särskilt känsliga 
områden” med avseende på transporter med farligt gods.

översvämningsrisk
Stora Le är en reglerad sjö. Övre dämningsgräns saknas, men det finns regler för tapp-
ning. Översvämningen hösten 2000 gick upp till + 103,54 m (RH 70). Då tappades 
mer än reglerna medgav, annars hade vattennivån legat 0,5 m högre. Enligt kommu-
nens uppfattning bör inte nybyggnad eller andra åtgärder som inte är vattenverksamhet 
förläggas på lägre höjd än + 105,00 m i RH 70. 
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Vid Jaren. 

SaMlaD bEbyggElSE
”Samlad bebyggelse” är ett begrepp som infördes i PBL 1987. Definitionen är bebyg-
gelsegrupper om 10-20 hus utanför detaljplan där bebyggda tomter gränsar till varan-
dra eller åtskiljs av väg eller mindre park/naturområden. 
Innebörden är att inom samlad bebyggelse gäller normal bygglovplikt enligt PBL 8:1 
och 8:2 med de undantag som anges i PBL 8:4 (skärmtak, friggebodar etc). Områdena 
med samlad bebyggelse redovisas på karta 4.
Begreppet samlad bebyggelse har tidigare ej tillämpats i Nössemark. I denna FÖP 
görs därför ett förslag till avgränsning av det som kan uppfattas som samlad bebyg-
gelse. Åtgärden motiveras av att en anpassning bör göras till gällande lagstiftning och 
att kommunen vill ha en bättre möjlighet att påverka det som sker i de tätare bebyggda 
delarna av området. Det innebär inget förbud utan enbart krav på att bygglov söks för 
de åtgärder som redovisas i PBL 8:1 och 8:2 med undantag enligt 8:4. 
Utanför samlad bebyggelse är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbygg-
nader befriade från bygglov för åtgärder som mindre tillbyggnader och komplement-
byggnader, murar eller plank. (PBL 8:4b). Enligt beslut av plan- och byggnadsnämnden 
1998-06-17 gäller det tillbyggnader av en- eller tvåbostadshus med högst 60 % av ur-
sprunglig storlek, dock högst 30 m2, eller komplementbyggnader om högst 30 m2. Res-
pektive åtgärd får vidtas en gång. Närmare information finns på kommunens hemsida.
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VaD KännEtEcKnar DagEnS 
nöSSEMarK?

OrtSanalyS
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natur- och KulturgEograFI 
Nössemark är en socken där en stor del av bebyggelsen är beläget invid den nästan två 
kilometer långa, och 200-300 meter breda, Strandviken som är en del av sjön Stora Le. 
Bebyggelsen i övrigt är spridd inom socknen men kyrkan, affären och gästhamnen med 
mera ligger längst in i viken.
Stora Le ingår i Dalsland - Nordmarkens sjösystem (DANO-området) och Dalslands 
kanal sammanbinder många av sjöarna i detta sjösystem. DANO-området är mestadels 
starkt kuperat och sjöarna är ofta långsmala, har klart vatten och ligger starkt nedskur-
na i landskapet.
Såväl söder som norr om Strandviken löper vägar, söder om en lokalväg som slingrar 
sig förbi kyrkan och vidare genom det öppna jordbrukslandskapet och som slutar vid 
vattnet. Norr om Strandviken löper väg 2206 som går från norska gränsen till färjeläget 
vid Jaren. Även denna väg löper genom huvudsakligen öppen jordbruksmark norr om 
viken. Till väg 2206 ansluter väg 2183 som löper söderut, delvis nära Stora Le, till Ed 
som är centralorten i Dals-Eds kommun.
Det är cirka tre kilometer till riksgränsen mot Norge från Nössemarks centrala delar. 
Närmaste större tätort är Halden i Norge (cirka 28 000 invånare). Dit är det cirka  
30 kilometer.
Idag bor cirka 200 personer i Nössemarks socken. Noteras kan att socknen i början av 
1900-talet hade cirka 2 000 invånare. En minskning av 90 % på en dryg mansålder så-
ledes. Sommartid ökar dock befolkningen eftersom det finns många fritidshus i trakten.
Befolkningsstrukturen visar på en underrepresentation i åldrarna 0-15 och en överre-
presentation i åldrarna >65 år.

lanDSKaP
Landskapet i Nössemark är präglat av dels Stora Le, dels den bitvis starkt kuperade ter-
rängen som skapar ett ganska dramatiskt landskap med massor av öar och vikar utmed 
den starkt oregelbundna strandlinjen. Ofta utgörs mötet mellan vatten och land av 
brant stupande berghällar som skär ned i vattenytan.
Det är således ett huvudsakligen kargt och vilt landskap med skogsmark som omslu-
ter mindre ytor av den öppna jordbruksmarken. Huvuddelen av bebyggelsen ligger i 
anslutning till denna öppna jordbruksmark men enstaka små bybildningar och enskilda 
hus är också belägna runtom i skogsmarkerna inom socknen.

hIStorIa 
Nössemark första kyrka var av trä och låg vid den nuvarande gården Enkene i Nolby. 
Den uppfördes sannolikt så tidigt som på 1200-talet. Denna kyrka eldhärjades ett fler-
tal gånger och var på 1700-talet i så dåligt skick att den inte längre kunde repareras. 
Nössemarks nuvarande kyrka är uppförd av sten på 1790-talet. Klockstapeln från 
kyrkan vid Nolby monterades upp på kullen bredvid nya kyrkan. Även kyrkklockorna 
hämtades från den gamla kyrkan, den lilla klockan är från 1200-talet och den stora 
klockan från 1756. Vid uppförande hade man inte råd att bygga ett torn utan detta till-
kom drygt 100 år senare, år 1890.
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Under 1800-talets första del sålde Nössemarksborna bland annat smör, kött och hudar i 
Halden. Någon farbar väg fanns inte utan man fick gå eller rida med sina varor. Un-
der andra halvan av 1800-talet och en bit in på 1900-talet förekom marknader med 
tillresta köpmän samt gårdfarihandlare som sålde till befolkningen. Den första fasta 
affären kom sannolikt till i mitten av 1800-talet.Omkring sekelskiftet och en bit in 
på 1900-talet tillkom många nya affärer i Nössemark. Speceriaffärer, diversehandlar, 
stuvaffärer, skomakare, bankkontor (Dalslands Bank), slakteri med mera fanns. I Strand 
var även en poststation i drift från 1870 till 1970. Det fanns också pensionatsrörelser i 
Nössemark. På norska sidan av gränsen fanns mejerier som tog emot mjölk från gårdar 
i Nössemark.

Vy över Strandviken från norr, kyrkan syns mitt i bild.

Landskapet är mycket kuperat. Fotot taget nära färjeläget mot en udde i söder som stupar brant ned i 
vattnet.



16 Fördjupad översiktsplan för Nössemark • Dals-Eds kommun

Redan på 1500-talet köpte norrmän upp timmer från skogarna i Nössemark. 1869 in-
vigdes Dalslands första ångsåg vid Strandviken. Den nyuppfördes efter brand 1907. På 
1970-talet lades verksamheten ned.
Sjöfarten på Stora Le har för Nössemark varit en mycket viktig förbindelse. Sjön ingår 
i Dalslands kanal, som invigdes 1868, och förbinder Köpmannebro vid Vänern med Ed 
längst söderut vid Stora Le. Från det att kanalen färdigställts och fram till 1950-talet 
var det omfattande trafik av ång- och motordrivna båtar utmed sjösystemet. Såväl gods 
som människor fraktades.
Den första färjetrafiken sköttes av någon som bodde i närheten av det 964 meter breda 
sundet mellan Jaren på västra sidan och Sund på östra sidan. Under senare delen av 
1800-talet började postgången mellan Åmål och Fredrikshald i Norge och den gick via 
färjan, som då fortfarande var en slags båt som roddes över. Efter detta togs en linfärja 
i bruk. Linan var av hampa och färjan drogs för hand med hjälp av ett stort hjul. En bit 
in på 1900-talet motoriserades så färjetrafiken genom att en liten motorbåt sköt på fär-
jan. 1940 satte vägstyrelsen in en ny färja av armerad betong, byggd i Stockholm, som 
kunde ta tre bilar åt gången. 
Efter att Tredje Riket ockuperat Norge 9 april 1940 bestämdes att färjan skulle ha tio 
kilo trotyl ombord för att snabbt kunna sprängas vid ett eventuellt tyskt anfall mot Sve-
rige. Färjan drevs under kriget med gengas.
1958 togs en ny större linfärja i bruk. Den kunde ta sex bilar åt gången, och för att 
kunna göra underhållsarbete på denna byggdes en slipbädd vid Jarsviken. 1967 togs en 
färja som gått över Göta älv upp till Nössemark och byggdes ihop med den gamla fär-
jan, med resultatet att fjorton bilar kunde tas åt gången.
Redan 1972 togs en ny färja i bruk som fortfarande gör tjänst. Med denna kan upp till 
24 bilar åt gången tas över.
Nössemarks läge nära riksgränsen mot Norge har påverkat bygden. 1905 fanns svensk 
trupp, bland annat kavalleri, förlagd i Nössemark i samband med Unionsupplösningen. 
På andra sidan gränsen låg norsk militär stridsberedd.

Den nuvarande linfärjan.
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12 april 1940 kom de tyska ockupationssoldaterna till norska sidan av riksgränsen. Un-
der följande år var Nössemark en viktig plats. Flyktingar från Norge, kurirtrafik mellan 
Hjem-mefronten (den norska motståndsrörelsen) och norska legationen i Stockholm 
samt enstaka tyska desertörer passerade Nössemark. Vissa ur lokalbefolkningen gjorde 
i många fall stora insatser som vägvisare med mera. Svenskar som greps på norsk mark 
kunde hamna på Grini, ockupationsmaktens fängelse i Oslo. För norrmän som greps i 
samband med flykt eller kurirverksamhet kunde tortyr, koncentrationsläger eller avrätt-
ning bli resultatet. Personer sköts också ihjäl i samband med upptäckt i skogarna vid 
gränsen.
Under efterkrigstiden har utvecklingen i Nössemark visat samma mönster som i många 
andra mindre glesbygdsorter. Befolkningen har minskat och samhällsfunktioner och 
service likaså. Butiker, postkontor, tullstation, bank, affärer, gästgiveri, skola och förskola 
har försvunnit som ett resultat av avfolkning och rationaliseringar. Avsaknaden av alla 
dessa verksamheter är givetvis ett svårt problem om man tänker sig att orten ska öka sin 
befolkning igen. 

Del av Näs, Lövudden och Strandviken.

traFIK, StruKturEr och PlatSEr
De centrala vägarna i Nössemark är 2206 som löper från färjeläget Jaren och västerut 
genom ortens centrala delar till norska gränsen. Med tanke på att många trafikanter är 
på väg till färjan, som har bestämda avgångstider, kan trafikrytmen vara lite hetsig och 
incidenter förekommer då och då. Till väg 2206 ansluter väg 2183 som löper söderut 
och förbinder Nössemark med centralorten Ed. Denna väg är tämligen smal och kurvig 
men flera sträckor har förbättrats under de senaste åren.
Vägen från kyrkan och vidare utmed höjden söder om Strandviken löper genom en 
småskalig och öppen bygd. Bostadshus och ekonomibyggnader ligger utmed vägen som 
löper högt med utsikt framförallt norrut över Strandviken och terrängen norr därom. 
Det är en mycket tilltalande och karaktärsfull miljö med historik och koppling till jord-
bruksmarken den är belägen i.
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Det jord- och skogsbruk som varit en viktig del av livsvillkoren har, liksom i övriga 
Sverige, nästan helt förlorat sin bäring. Bortsett från enstaka gårdar med häst, och en 
med nötdjur, finns i princip ingen djurhållning kvar och den mark som odlas är mest 
vall. Skogsbruket ger jobb åt ett fåtal entreprenörer inom röjning/gallring/avverkning, 
maskinservice och dylikt.
Det finns två områden i Nössemark som utgör lokala tyngdpunkter; dels området 
längst in i viken med kyrka, båtlift, gästhamn, camping, badplats (vintertid plogas isen 
för att få en skridskobana) och affär (endast sommaröppen), dels området lite västerut 
där före detta Strands Gästgiveri, Hembygdsgård och Idrottsplatsen ligger. 
Båtliften kan användas för att lyfta, och sätta i, båtar som fraktas med lastbil till/från 
huvudsakligen Halden där Idefjorden går in, som i sin tur leder ut till Västerhavet. Båt-
liften är sedan ett par år ur drift vilket är synd med tanke på den nyckelverksamhet den 
kan vara för båttrafiken på kanalsystemet. Idagsläget sköts lyftning och transport av 
båtar med kranförsedda lastbilar.

Båtliften - sedan några år tagen ur drift.

Ett viktigt transportstråk är Strandviken. Genom denna vik kommer alla som ska ta 
sig till Nössemark via vattnet, med båt, kanot eller kajak. Byggnaden där den tidigare 
omnämnda ångsågen var verksam finns kvar idag, dock utan verksamhet. Den är upp-
förd i tegel och trä och är belägen endast några meter från stranden, cirka halvvägs in i 
Strandviken från Stora Le sett. Byggnaden är idag delvis omgiven av sly och i behov av 
omfattande renovering. Framförallt tegeldelen av byggnaden är dock mycket gedigen 
och ett vackert exempel på gammal tegelarkitektur. Den höga skorstenen är sedan över 
ett sekel ett utmärkt landmärke för de som kommer sjövägen till Nössemark. Kombi-
nationen av dess historia, läget invid vattnet och den mängd kanotister och båtfolk som 
rör sig förbi där gör att det är en plats med mycket stor potential.
De industriella strukturer som finns i dagsläget i Nössemark är dels sågverket som lig-
ger cirka en kilometer söder om korsningen mellan vägarna 2206 och 2183, dels några 
företag inom bygg- och entreprenörsbranschen.
Strax sydväst om denna korsning har under de senaste åren uppförts några timrade fri-
tidsstugor för avsalu.
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Det exploateringstryck som idag finns på Nössemark gäller fritidsbebyggelse. Hu-
vudsakligen kommer intresset från den norska marknaden och gäller fastigheter som 
är belägna med kontakt med Stora Le. Ett område med ett nyuppfört hus samt mark 
planlagd för ytterligare ett antal hus finns på höjdryggen nordost om affären. Ytterligare 
områden med något/några tiotal mindre fritidsstugor finns idag i Nössemark, bland an-
nat i Sparsnäs och Tolserud.

loKala FörhållanDEn
Det finns idag en brist på permanentbostäder i Nössemark. Huvudsakligen gäller detta 
hyresbostäder. Att kunna hyra är viktigt för bland annat yngre människor som vill 
ha ett första eget boende och personer som kanske behöver ett boende för en kortare 
period, exempelvis tillfällig arbetskraft vid sågverket eller personer som ska vistas en pe-
riod i Nössemark av något skäl. Den typ av hyreslägenheter/radhus/mindre villor som 
framförallt kan vara aktuellt i ovanstående fall finns det mycket få av idag i Nössemark. 
Även fritidshus av olika kategorier finns idag en stor efterfrågan på, huvudsakligen från 
den norska marknaden. Någon verksamhet för uthyrning av fritidshus finns inte vilket 
för exempelvis kanotister som kanske vill stanna till och bo i hus någon/några nätter är 
en brist. 
I Nössemark saknas idag förskola (dagmamma finns inte heller) och skola. Det går 
dock att få plats på daghem i Norge och lågstadiebarn som flyttar från Norge till Sve-
rige kan gå läsåret ut i norsk skola. Bristen på framförallt förskola är bekymmersam för 
orten. Den leder med största sannolikhet till att familjer med små barn och par som 
tänker sig skaffa barn drar sig för att bli fastboende, att låta sina (små) barn pendla är 
understundom ingen lyckosam situation.
Sedan ålderdomshemmet lades ned och byggnaden såldes finns inget äldreboende på 
orten. Hemtjänsten har därmed en viktigt funktion i Nössemark. För de som behöver 
vård på ett äldreboende finns närmast belägna i Ed.  Detta kan då vara ett problem dels 
för den äldre som på ålderns höst då måste flytta från en bygd där hon kanske bott i 
hela sitt liv, dels för familjebanden - en av de främsta fördelarna med en liten ort är ofta 
den sociala närheten mellan generationerna. 
De arbetstillfällen som finns idag i Nössemark är knutna till sågverket, några mindre 
företag samt kommunen. Av de anställda på sågverket är det endast cirka en femtedel 
av arbetskraften som är bofasta i Nössemark. Detta kan vara ett tecken på svårigheten 
som många barnfamiljer ser att vara bosatta i Nössemark.
I dagsläget är affären i Nössemark endast öppen sommartid och bensin/dieselpumparna 
invid affären är ur drift. Detta är det kanske mest påtagliga problemet för orten. En 
affär skapar förutom möjligheterna till handel en social träffpunkt som är betydelsefull 
för orten. Vad gäller infrastruktur är telestationen ansluten via fiber och alla med fast 
telefoni kan boka fast bredband. Det finns även en 3G-mast så det är möjligt att ha 
mobilt bredband.
Stora Le är en stor och fiskrik sjö vilket kan locka många besökare. I dagsläget finns 
dock inte fiskekort att köpa, undantaget Rörviken, eftersom fiskerätten ligger hos ett 
stort antal fastighetsägare. Detta innebär att det i teorin är fiskeförbud i nästan hela 
Stora Le, en klar nackdel för såväl boende som turister.
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nöSSEMarKS PotEntIal
båtliften 
Båtliften är en nyckelverksamhet i Nössemark. Det är den enda fasta travers där det går 
att lösa lyft och transporten mellan Dalslands Kanals sjöystem och Idefjorden (Väs-
terhavet). Senaste året har traversen inte använts utan de lyft som gjorts har utförts av 
lastbilar med påbyggd kran. Cirka 150 sådana lyft har uppskattningsvis gjorts under 
2008.
Kunde lyften tas i bruk igen och ingå i ett sammanhang med övrig verksamhet i när-
området vore detta en styrka för att locka till sig båtturister som vill ta sig mellan de 
båda vattenvägarna.

campingplatsen/affären
En mycket viktig plats i Nössemark är mötet mellan vattnet och land längst in i 
Strandviken. Det är vattenvägen drygt 20 kilometers avstånd till Ed och till Lennarts-
fors cirka 30 kilometer. Nössemark har alltså en mycket strategiskt läge för framför 
allt kanotister, som ju i regel förflyttar sig relativt långsamt i jämförelse med båtar, för 
proviantering. Ett väl utvecklat och välskött servicecentrum med affär, campingplats, 
IT-café, badplats, minigolfbana, med mera skulle ge Nössemark en självklar plats som 
viktigt besöksmål i kanalsystemet. Ett sätt att ge ytterligare bärkraft åt en butik vore 
att låta den vara utlämningsställe för Systembolaget och Apoteket. En tilltalande och 
karaktärsfull utformning av utemiljö och byggnader i detta centrala område är av stor 
vikt. Kanske kan en strandpromenad utmed de inre delarna av viken med koppling till 
kyrkan anläggas.

Viktiga byggnader
Det finns flera äldre, ofta större, byggnader som haft en mer eller mindre officiell karak-
tär men där verksamheten förändrats. Dessa byggnader kan ha en viktig både praktisk 
och symbolisk roll i samhället och det är eftersträvansvärt att fylla dem med någon 
slags verksamhet. Förslagsvis kunde den kommunala servicen samlas i en av dessa bygg-
nader.
Exempel på sådana byggnader är det tidigare ålderdomshemmet, gamla skolan, Filadel-
fia-huset och Strands Gästgiveri.

Gamla skolan belägen på en höjd ovanför väg 2206.
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Föreningar
Det finns flera livaktiga föreningar i Nössemark. Detta är viktigt för såväl nyinflyttade 
som de som bott länge på orten. Det kan vara en kontaktlänk mellan människor och 
olika individers kunskaper kan tas tillvara för bygdens bästa. Ett exempel på arrang-
emang som ordnas är Nössemarksdagarna som äger rum tre dagar varje sommar. Vissa 
anläggningar, som idrottsplatsen och hembygdsgården, är också kopplade till fören-
ingar.

gamla sågverket
Det gamla sågverket ligger precis invid det viktiga vattenstråket in mot Nössemark 
från Stora Les öppna yta. Byggnaden är i stort behov av upprustning, vilket sannolikt 
är tämligen kostsamt, men har en så stor potential att frågan måste ges stor tyngd . 
Skorstenen utgör ett utmärk landmärke för folk som kommer vattenvägen, den absoluta 
närheten till vattnet och den genuina tegelbyggnaden saknar motsvarighet utmed hela 
Stora Le. 
En upprustning av byggnaden och omkringliggande miljö samt etablering av en café 
och/eller restaurangverksamhet vore ett första steg. Kanske kunde försäljning av (lokal-
producerad?) honung, sylt, fårskinn, med mera ske. En sådan verksamhet i en gammal 
genuin lokal med läge precis invid vattnet kunde bli en given målpunkt för båtfolk och 
kanotister på Dalslands Kanal. Även turister som kommer via bil samt permanent- och 
sommarboende är målgrupper. 

Gamla sågverket, Strandviken ligger precis till vänster utanför bild.



22 Fördjupad översiktsplan för Nössemark • Dals-Eds kommun

Sågverket sett från nordväst.

nya sågverket
Sågverket är en viktig verksamhet i bygden som skapare av arbetstillfällen direkt och 
indirekt. Möjligheten till vidareförädling av de sågade produkterna kan också vara en 
utveckling. En konflikt finns dock mellan sågverkets behov av ytor, för virkesupplägg 
med mera, och närheten till bebyggelse norrut. Om sågverket expanderar i den rikt-
ningen kan boende bli störda av buller. Gällande detaljplan ger möjlighet att flytta väg 
2183 österut för att skapa expansionsutrymme sydost om nuvarande fabriksområde.

Dalslands Kanal/Dano-området
Kanalsystemet och alla dess sjöar, DANO-området, utgör en stort värde för området. 
Utöver skönhets- och rekreationsvärdet finns en ström av besökare på vattnet. Vid 
Lennartsfors slussades nästan 1 500 kanoter och över 900 båtar under säsongen 2008. 
Även om en del av dessa kan vara räknade både vid upp- och nedslussning ger det ändå 
en bild av mängden. Om Nössemark kunde etablera sig som ett tydligt besöksmål i 
DANO-området finns här en stor potential. 

jakt/fiske
De naturgivna förutsättningarna med all skogsmark och tillgången till Stora Le i Nös-
semark ger stora möjligheter att skapa en småskalig och uthållig verksamhet. Kunde 
fiskekortsfrågan lösas finns möjligheter att använda fisket för att locka turister och jakt 
på älg, rådjur och småvilt ger också denna möjlighet. Denna verksamhet kan vara allt 
från budgetinriktad - sälja fiskekort till kanotturister, till tämligen exklusiv - jaktturer 
med guide inklusive boende och mat av hög kvalitet. Inte minst viktig är de kringverk-
samheter som kan genereras i och med bokningsverksamhet, mat, fastighetsservice med 
mera.
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tresticklans nationalpark
Det finns i Sverige idag 29 nationalparker. Alltså har mindre än var tionde svensk kom-
mun, statistiskt sett, förmånen att ha en nationalpark inom sina gränser. Nössemark har 
en av dessa rariteter på endast ett tiotal kilometers avstånd åt sydväst. För bilburna tu-
rister är det enkelt att ta sig intill Tresticklan men för grupper som kommer med kanot 
är det svårare. Kanske kunde en verksamhet som förvarar kanoter och packning, sköter 
transporter till Tresticklan med mera etableras i Nössemark. Kanske guider som känner 
till älgstråk eller kan visa på spår av varg kan knytas till detta?

närheten till norge
Närheten till Norge medför dels möjlighet för Nössemarksborna att arbeta, handla med 
mera på andra sidan gränsen, dels gör det att många norrmän bosätter sig permanent/
på fritiden i Nössemark. Det  tryck efter fritidsfastigheter som finns beror mycket på 
närheten till Norge. Allt från fritidsfastigheter att hyra, för kortare och längre vistelser, 
till second homes som kan tjäna som boende under stora delar av året finns det en ef-
terfrågan på. Kunde fler fritidsfastigheter byggas kanske detta kan hjälpa till att uppnå 
den så att säga kritiska massa då affär och annan service kan vara öppet året om och 
därigenom starta en uppåtgående spiral. Viktigt i detta sammanhang är att få så många 
som möjligt av de fritidsboende att engagera sig i bygden genom att handla där, köpa 
tjänster som målning och städning samt kanske starta olika verksamheter och rentav 
bosätta sig permanent.
Ytterligare ett skäl att bygga fler fritidsfastigheter är att i dagsläget köps en stor del av 
de fastigheter som blir till salu av norrmän - som i regel har större ekonomiska resurser 
än svenskarna - vilket kan leda till konfliktsituationer gentemot den inhemska befolk-
ningen.

KällFörtEcKnIng
Dals-Eds kommuns underlagsmaterial
Nössemark - Dalsländsk gränsbygd i ord och bild. Munk-Reklam 1985.
Intervjuer med boende på orten.
GIS - Underlag från Länsstyrelsen, 2009.



24 Fördjupad översiktsplan för Nössemark • Dals-Eds kommun

VaD är KoMMunEnS VIlja?

öVErgrIPanDE Mål EnlIgt öP 2003
I den kommunomfattande översiktsplanen från 2003 redovisas ett antal övergripande 
mål, till exempel:

 ■ Bra service (kultur, omvårdnad, fritid, handel mm) skall eftersträvas
 ■ Bra och välbelägna bostäder skall tillskapas
 ■ Barnomsorg skall finnas till alla som efterfrågar den
 ■ Äldreomsorg skall finnas i olika former där man efterfrågar den
 ■ Natur- och fritidsresurser skall utvecklas
 ■ …bostäder, verksamheter och service bör tillkomma på landsbygden.
 ■ Vägnätet skall förbättras. Bärigheten skall ökas….
 ■ Kommunen och näringslivet skall arbeta gemensamt för en god framförhållning 

och hög planberedskap för industrimark och bostäder mm
Formuleringarna konkretiseras sedan i ett antal inriktningsmål.

loKala Mål
Förslaget till fördjupad översiktsplan för Nössemark baseras på följande långsiktiga 
lokala mål. För att målen skall uppnås krävs samverkan mellan kommunen, markägare 
och intressenter.

 ■ Bostäder: planen skall ge möjlighet till nybyggnad av bostäder i attraktiva lägen, 
såväl enskilt som i grupp. I Strand skall nybyggnad av flerbostadshus i någon 
form eftersträvas.

 ■ Verksamheter, service: Befintliga verksamheter skall ges möjlighet att fortleva 
och utvecklas på ett sätt som ej stör kringboende. Etablering av nya verksamhe-
ter skall underlättas. Servicefunktioner, särskilt med anknytning till turism och 
båtliv, skall ges möjligheter till utveckling.

 ■ Fritidsbebyggelse: Planen skall dels peka ut lämpliga områden för nybyggnad 
av fritidshus, dels ange förutsättningarna för nybyggnad av fritidshus på andra 
platser än de utpekade. De areella näringarnas behov och gällande riksintressen 
skall beaktas.  

 ■ Natur, fritid: Värdefulla naturområden skall bevaras och onödiga ingrepp und-
vikas. Skogsbruk skall bedrivas varsamt med särskild hänsyn till skyddsvärda 
områden.

 ■ Kommunikationer: Vägen till Ed skall ges bättre standard. Bussförbindelserna 
skall utvecklas. Gång- och cykelväg skall anordnas längs Strandvikens norra sida.

 ■ Bevarande: Uttalade bevarandeintressen skall tillgodoses genom särskilda re-
kommendationer. Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall förbättras 
genom områdesbestämmelser. 
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 ■ Riksintressen: Skall beaktas genom särskilda rekommendationer i planen. Av-
vägningar skall ske mellan riksintressen och behovet av att utveckla Nössemark.

 ■ Fortsatt planering: Detaljplaner skall upprättas för de centrala delarna av Strand 
och för bebyggelsen vid Snäckerud/Strand. Områdesbestämmelser skall upprät-
tas för hela socknen med avseende på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

 ■ Kommunen bevakar fortlöpande strategiska markområden för att säkerställa 
utvecklingen av boende, service och friluftsliv vid Strandviken.
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hur SKall nöSSEMarK utVEcKlaS?

Arbetet  med underlagsmaterial, lokala kontakter och annan kunskap om Nössemark 
visar på en komplex bild med såväl möjligheter som hinder för en framtida positiv ut-
veckling. Faktorer eller möjligheter som av vissa uppfattas som positiva kan av andra ses 
som problem eller störningar. 

lanDSbygDSutVEcKlIng
Genom beslut i riksdagen i april 2009 fastställdes ändringar i bland annat. MB och 
PBL som innebär vissa lättnader i strandskyddet för områden som i översiktsplanen 
redovisas för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Enligt lagändringen avses 
områden som

 ■ är lämpliga för utvecklingen av landsbygden och
 ■ är av sådant slag och omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodo-

ses långsiktigt.

Enligt kommentarerna till den proposition som föregick lagändringen (2008/09:119)  
kan det handla om åtgärder som ger långsiktiga sysselsättningseffekter och bidrar till 
upprätthålla serviceunderlaget i glesbygd, till exempel etablering av en turistanläggning 
eller tillkomst av bostäder eller fritidshus.
Planområdet uppfyller väl de kriterier som redovisas i propositionen: tillgången till fria 
strandområden är god, och den lokala utvecklingen kan stimuleras genom att utbygg-
nad tillåts i strandnära områden utan att strandskyddets syften åsidosätts.
För Nössemarks del är det av vital betydelse att nybyggnad av såväl permanent- som 
fritidshus, de senare såväl för enskilt ägande som för uthyrning, kan ske i attraktiva lä-
gen. Härigenom skapas arbetstillfällen och förbättras underlaget för lokala servicefunk-
tioner. Likaså är det av stor vikt att servicefunktioner, särskilt sådana inriktade mot båt-
turismen på Dalslands kanal och Stora Le, kan etableras och utvecklas. För den lokala 
befolkningen innebär detta också service och arbetstillfällen.
I denna plan redovisas ett sammanhängande område norr, väster och söder om Strand-
viken respektive ett område vid Rörvikens inre del som områden där förtätning av be-
byggelsen på olika sätt skall underlättas. Delar av dessa områden berörs av strandskydd 
enligt MB 7:13. Kommunens intentioner är därför att områdena skall betecknas som 
”Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen” i enlighet med den nya lydel-
sen av MB 7:18d och 7:18e. Avsikten är att ny bebyggelse och nya anläggningar i viss 
omfattning skall kunna tillkomma inom strandskyddsområdet. Likaså skall befintlig 
bebyggelse och anläggningar kunna utvecklas.
De utpekade områdena är sedan mycket länge bebyggda eller tagna i anspråk och klart 
avskilda från ”huvudstråket” längs sjön med dess orörda och branta stränder. Ingen 
orörd natur eller orörda stränder kommer att tas i anspråk. Områdena är relativt ut-
bredda och avsikten är inte att de i sin helhet skall exploateras. Syftet är att någorlunda 
rättvist tillgodose möjligheterna för det stora antalet markägare längs Strandviken och 
Rörviken att kunna bidra till den långsiktiga utvecklingen av Nössemark genom lämp-
liga projekt. Varje dispensansökan kommer att noggrant prövas utifrån de kriterier som 



27Fördjupad översiktsplan för Nössemark • Dals-Eds kommun

gäller i MB 7:18 d och e och utifrån påverkan på gällande riksintressen. Strandskyd-
dets huvudsyften, tillgänglighet för allmänheten och skydd för växt- och djurlivet, skall 
tillgodoses långsiktigt. Fri passage längs stranden skall garanteras. Mellan väg 2206 och 
Strandvikens norra del, från gästhamnen till gamla sågverket, skall nya servicefunktio-
ner med inriktning på turismen och det rörliga friluftslivet prioriteras.
I ett policydokument antaget av KF 2010-04-28 har kommunen redovisat riktlinjer för 
bedömning av ärenden som gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS. Poli-
cydokumentet innehåller bland annat en checklista med punkter som skall beaktas vid 
bedömning av dispensärenden inom LIS-områden. Strand i Nössemark nämns i doku-
mentet som ett område som kan komma i fråga. Under 2010 kommer ett tematiskt till-
lägg till den kommunomfattande översiktsplanen med inriktning på LIS att utarbetas, 
baserat på policydokumenetet och förslaget i denna FÖP.
Till dess att denna FÖP och detta tematiska tillägg antagits av kommunfullmäktige 
gäller policydokumentet som underlag för beslut i strandskyddsärenden i berörda om-
råden. 

Vy över Strandviken med gamla sågverket till höger.

anVänDnIng aV MarK och VattEn
Planområdet uppvisar en relativt utspridd och blandad bebyggelse med en koncentra-
tion i området Nössemark-Strand-Nolby kring kyrkan och affären och någon kilometer 
västerut längs vägen mot Norge med bostäder och verksamheter. På sluttningarna norr 
och söder om Strandviken finns gles bebyggelse med bostadshus och gårdar, varav en 
del nyttjas enbart som fritidshus. Liknande bebyggelsemönster återfinns längs Rörvi-
ken i områdets södra del. 
Grupper av fritidshus finns främst i områdets nordöstra del vid Sparsnäs och Snäck-
erud/Kaserne. 
Mitt i planområdet återfinns ortens största arbetsplats, Nössemarks Trä AB, ett sågverk 
inom Moelven-koncernen. 
På norra sidan av Strandviken ligger före detta ålderdomshemmet och före detta såg-
verket, vilka nu står oanvända men kan utgöra resurser för framtida verksamheter.
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Övriga delar av planområdet utgörs av skogsmark med inslag av ängsmark och med 
enstaka gårdar, bostadshus eller fritidshus. 
I planområdet ingår också Nössjön och ett antal mindre tjärnar.

bostäder
Underlagsarbetet har gett vid handen att det saknas mindre bostäder i form av hyreslä-
genheter för framför allt yngre människor. Vissa ombyggnader pågår för närvarande. 
Därutöver föreslås i centrum, väster om affären, möjlighet att uppföra någon form av 
mindre bostadshus med lägenheter av eftersökt slag. Området belyses närmare i en spe-
ciell delstudie nedan på sid 39-40.
Utbyggnad av ett område med ett tiotal tomter för enfamiljshus pågår i centralt läge på 
fastigheten Nössemarks-Strand 3:36, strax norr om gästhamnen, med stöd av detaljplan 
från 2008. Två hus har uppförts vilka för närvarande nyttjas som fritidshus.
Ytterligare bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus eller enfamiljshus föreslås på an-
gränsande fastighet i väster, Nössemarks-Strand 3:10. Läget är fördelaktigt på en syd-
sluttning med utsikt över gästhamn och centrum. Trafikanslutning kan ske via planerad 
gata över Nössemarks-Strand 3:36. Området bedöms kunna rymma exempelvis 8-10 
enfamiljshus eller ett tjugotal lägenheter i mindre flerbostadshus. För del av området 
gäller strandskydd enligt MB 7:13,  men det ingår i utpekat ”område för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen” enligt MB 7:18e. Längre västerut på samma fastighet finns 
möjlighet att anordna ytterligare 2-3 tomter för enfamiljshus.

  
Riktlinjer:
•	 Genomförandet av ovannämnda projekt skall ske med detaljplan som grund, som 

belyser relationen till omgivande bebyggelse, tillfartsvägar, vatten- och avloppsfrågor 
mm. Markförhållandena bör undersökas med avseende på stabilitet och radonhalt. Ny 
bebyggelse bör utformas i anslutning till omgivande bebyggelse och placeras med god 
anpassning till terrängen. Nybyggnad får ej placeras lägre än +105 m (färdigt golv,  
RH 70).

Därutöver anvisas norr och söder om Strandviken samt väster om Rörviken större om-
råden där förtätning bedöms kunna ske med enstaka bostadshus utan att exakta lägen 
pekas ut. Inom båda områdena finns attraktiva lägen med utsikt över vattnet och närhet 
till stranden och centrum. Delar av området berörs av strandskydd och är utpekat som 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

 
 

Riktlinjer:
•	 Ny bebyggelse skall placeras så att befintligt bebyggelsemönster kompletteras på ett 

naturligt sätt. Bostadshus i anslutning till befintlig, traditionell bebyggelse bör utföras med 
sadeltak och träfasad. I enskilda lägen kan friare utformning medges. Tillfart och vatten och 
avlopp ägnas särskild uppmärksamhet. 

•	 Lokalisering av upp till 6 hus kan normalt ske med stöd av denna FÖP och förhandsbesked. 
I känsliga lägen, till exempel i direkt anslutning till befintlig bebyggelse,  kan plan- och 
byggnämnden kräva ett planprogram och en va-utredning som underlag för beslut. 
Alternativt kan detaljplan krävas.

•	 För 7 hus eller fler skall alltid detaljplan upprättas, som bland annat belyser relationen 
till omgivningen, trafikfrågor, vatten- och avloppsfrågor och i känsliga lägen ställer krav på 
byggnadernas utformning. 

•	 Tomtstorlekar bör anpassas till ortens tradition.
•	 Behov av ev. skyddsavstånd mellan tillkommande bebyggelse och gård med hästhållning 

skall beaktas.
•	 Nybyggnad får inte placeras lägre än +105 m (färdigt golv, RH 70).
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Fritidshus
Fritidsbebyggelsen inom området förekommer i olika former:

 ■ större, relativt samlade grupper, som vid Sparsnäs och Snäckerud/Kaserne
 ■ enstaka ”rena” fritidshus 
 ■ enstaka gårdar och bostadshus, som (ofta med nya ägare) omvandlats från per-

manent- till fritidshus 
Inom samtliga ovannämnda former kan boendet variera, alltifrån eget boende eller 
uthyrning under kortare tid till långtidsboende under flera månader för till exempel 
pensionärer. Den senare varianten kan innebära en klar förbättring av underlaget för 
olika former av service.
Privata markägare har på olika sätt tillkännagett planer på ytterligare grupper av fritids-
hus, vars lokalisering och utformning inte bedöms påverka eventuella riksintressen eller 
andra bevarandeintressen negativt:

 ■ Prästegårdskullen vid Nössjö, upp till 9 hus
 ■ Kvihagen, öster om Nössjö, upp till 12 – 15 hus
 ■ Slängom-Landsmon 6-8 hus
 ■ Snäckerud-Kaserne, 8-12 hus (olika exploatörer)

Områdena redovisas på karta 5 som ”planerad markanvändning, fritidshus”. För tre av 
områdena redovisas möjlighet att anlägga brygga för bad, fiske och småbåtar i Stora Le 
resp Nössjö. Anläggande av brygga är tillstånds/anmälningspliktig vattenverksamhet 
som prövas av länsstyrelsen. 
De två förstnämnda områdena ligger relativt nära av skogsstyrelsen utpekade bevaran-
deintressen (barrblandskog och lövträdsrik barrskog respektive sumpskog). Området 
vid Prästegårdskullen är till en mindre del beläget inom strandskyddsområde men ge-
nom väg 2206 avskilt från strandlinjen. Redovisad avgränsning är grov och dispositio-
nen detaljstuderas i samband med kommande detaljplan eller planutredning.
Området Slängom-Landsmon gränsar till område av riksintresse enligt MB 3:6 och är 
beläget inom område av riksintresse enligt MB 4:2. Påverkan på riksintressena får bely-
sas i kommande plan- eller utredningsarbete enligt nedanstående riktlinjer. 
Området vid Snäckerud-Kaserne omfattar idag ett antal relativt nybyggda permanent- 
och fritidshus omkring en vägkorsning. Intressenter har framfört önskemål och planer 
rörande ytterligare bebyggelse i anslutning till befintlig. Här bör en detaljplan upprättas 
för hela området som tar ett helhetsgrepp och även ägnar vatten- och avloppsfrågorna 
särskild uppmärksamhet.
Utanför de utpekade områdena skall det vara möjligt att uppföra fritidshus, enskilt eller 
i grupp, där detta inte strider mot andra restriktioner eller riktlinjer enligt denna FÖP.
För nybyggnad av fritidshus föreslås följande riktlinjer. Riktlinjerna gäller även för till-
kommande grupper av fritidshus i andra lägen än de ovan nämnda. Vid lokalisering av 
enstaka fritidshus användes riktlinjerna i tillämpliga delar tillsammans med riktlinjerna 
under rubriken ”Övriga områden”. 
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Nössemark Trä AB.

 
Riktlinjer:
•	 Lokalisering av upp till 6  fritidshus kan normalt ske med stöd av denna FÖP och 

förhandsbesked. I känsliga lägen, till exempel i anslutning till befintlig bebyggelse eller i 
närheten av områden med uttalade bevarandeintressen, kan plan- och byggnämnden 
kräva ett planprogram och en va-utredning, alternativt en detaljplan  som underlag för 
beslut. Vid fortsatt utbyggnad skall detaljplan upprättas för hela gruppen. 

•	 För 7  fritidshus eller fler skall alltid detaljplan upprättas, som bland annat belyser 
relationen till omgivningen, trafikfrågor, vatten- och avloppsfrågor och i känsliga lägen 
ställer krav på byggnadernas utformning.

•	 Bebyggelsen bör utformas med sadeltak och träfasad. Placeringen skall underordnas 
landskapet och anpassas till omgivande bebyggelse. I enskilda lägen kan friare utformning 
medges.

•	 Trafik, va-frågor och påverkan på omgivande fastigheter (tillgänglighet till vatten, 
närströvområden mm) samt hur hänsyn tas till förekommande bevarandeintressen skall 
alltid belysas.

Verksamheter
Ortens största arbetsgivare är sågverket Nössemarks Trä AB som sysselsätter ca 35 per-
soner. Företaget har haft en god utveckling och gällande detaljplan för sågverksområdet  
innehåller reservytor för fortsatt utbyggnad. Närheten till befintliga bostäder norr om 
sågverket medför krav på bullerskyddsåtgärder vid utbyggnad norrut. Efter omläggning 
av väg 2183 enligt detaljplanen tillskapas ytterligare expansionsmöjligheter åt sydost. 
Här vill företaget anlägga lager och utlastning. 
För att undvika bullerstörningar föreslås i planen en skyddszon om 200 m omkring 
sågverket och angränsande industrimark, inom vilken ytterligare bostadsbebyggelse inte 
bör tillkomma. 
Företaget har vidare uttryckt önskemål om ytterligare mark för expansion nordväst om 
befintlig fastighet, vilket beaktats i planen.
Inom samma detaljplan finns ca 4 ha industrimark på kommunal mark att tillgå. 
I Nolbyområdet finns verksamheter i form av brunnsborrning, åkeri och tillverkning av 
timmerhus som bedrivs på egna fastigheter. 

 
Riktlinjer:
•	 Vid utökning eller annan förändring av befintliga verksamheter skall särskilt frågor som 

transporter och risk för störning av angränsande bostadsfastigheter beaktas. Inom en zon 
cirka 200 m omkring nuvarande och planerad industrimark vid sågverket bör ytterligare 
bostäder eller fritidshus ej tillkomma på grund av risken för störningar.
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Service
Bristen på servicefunktioner i Nössemark har i olika sammanhang påtalats under plan-
arbetet. Otillräckligt underlag har medfört att skola och barnomsorg har lagts ned och 
flyttats till Ed. Av samma skäl har ålderdomshemmet lagts ned. Berörda fastigheter har 
sålts. Bristande lönsamhet har medfört att butiken endast är öppen sommartid. 
Fungerande servicefunktioner är en förutsättning för en positiv utveckling av Nös-
semark, både för fastboende, sommargäster och turister, i synnerhet sådana funktioner 
som betjänar fler än en kategori människor. Befolkningsstatistiken visar att antalet barn 
per årskull är för få (1-2, ibland 0) för att kunna ge underlag för en skola eller förskola.
Diskussioner har förts med Aremarks kommun i Norge om skolsamarbete. Fokus-
nämnden har beslutat att barn som flyttar från Norge till Sverige fullföljer pågående 
läsår i norsk skola.
Barnomsorg skulle alternativt kunna lösas med dagbarnvårdare, vilket man hittills inte 
lyckats rekrytera på orten. Beträffande äldreomsorg är underlaget också för litet för att 
kunna driva en fungerande enhet på rimliga ekonomiska villkor. 
För kommersiell service som butik, bensin, café/restaurang mm är förutsättningarna 
bättre genom att underlaget omfattar såväl permanent- och fritidsboende som turister 
på vägar eller vatten. Etablering och drift är beroende av privata initiativ, som på olika 
sätt kan stödjas och underlättas genom kommunen. 

Butiken.

I planen föreslås olika möjligheter till etableringar i anslutning till befintlig affär, som 
uppfattas som en central mötesplats i Nössemark. Förslagen redovisas i en separat 
delstudie och omfattar bensinförsäljning, båtservice, utbyggnad av gästhamn, kanske en 
byggnad med någon form av kommunal service mm.
Båtturismen på Stora Le är omfattande men för att utveckla den för Nössemarks del 
bör nuvarande verksamhet med båtlyft och affär kompletteras med ytterligare funktio-
ner som drivmedelsförsäljning, båtservice, utbyggd gästhamn och möjlighet att äta en 
bit mat. Med hänsyn till den relativt korta säsongen och sambandet med övriga service-
funktioner bör en koncentration ske till Strandviken.
Behovet av båtuppläggningsplatser är inte närmare känt, men möjligheter torde finnas 
vid gamla sågverket eller vid färjeslipen vid Jarsviken. 
Före detta ålderdomshemmet är i privat ägo och planer finns på att utveckla anlägg-
ningen till uthyrning för fritidsboende. Även här redovisas en möjlighet att återuppföra 



32 Fördjupad översiktsplan för Nössemark • Dals-Eds kommun

en brygga på befintliga fundament vid stranden. För gamla sågverket finns också idéer 
om verksamheter som enklare övernattningsmöjligheter, handel eller båtservice.
Det är angeläget att tillkommande servicefunktioner för såväl boende som turism och 
friluftsliv kan koncentreras till området kring Strandvikens inre del för att erhålla bär-
kraftiga funktioner och ta vara på synergieffekter. 

turism och friluftsliv 
Planområdet erbjuder goda möjligheter till friluftsliv, framför allt sommartid, med sjö-
arna och skogsmark med höga naturvärden i ett omväxlande och vackert landskap. 
Olika typer av servicefunktioner behandlas ovan. Andra åtgärder i den mindre skalan 
som kan erfordras är:

 ■ Anläggande eller uppskyltning av vandringsstigar
 ■ Skyltning som hänvisar till mål som fornminnen eller andra sevärdheter
 ■ Utbyggnad av badplatsen
 ■ Strandpromenad längs Strandvikens norra sida, från affären till badplatsen
 ■ Kanotuthyrning
 ■ Turistbyrå med information och uthyrning av stugor mm.

Kommunikationer
Väg 2183 mot Dals-Ed har till största delen låg standard.  9 km på mitten byggdes 
om 2007. I regeringens och regionens planer finns medel avsatta för en utbyggnad av 
övriga delar de närmaste åren. Detaljplanen för sågverket med omgivningar anvisar en 
ny sträckning av vägen i detta avsnitt. Vid ombyggnaden bör vägen dras ännu något 
längre österut än vad detaljplanen illustrerar. Frågan bevakas i samband med Vägverkets 
planering. Ombyggnaden av väg 2183 bör påbörjas i norr, i Nössemark. 
Väg 2206 mellan Strand och färjeläget upplevs som smal och osäker för oskyddade 
trafikanter. Höga farter förekommer då bilister skyndar sig till färjan. I planen föreslås 
därför en separat gång- och cykelväg österut från Strand till badplatsen och vidare mot 
ålderdomshemmet.
Vägverkets färja över Stora Le mellan Jaren och  Sund är huvudförbindelse österut mot 
Bengtsfors. Ny övernattningsbyggnad för färjepersonal skall enligt Vägverkets planer 
uppföras på östra stranden av Stora Le. Slipen vid Jarsviken där färjan ibland dras upp 
för reparation ingår i ”område för förtätning” som redovisas ovan under ”Landsbygdsut-
veckling”.
Bussförbindelserna utgörs 2009 av 3 fasta turer till och 2 fasta turer från Ed, vardagar 
under skoltid. Turtätheten bör utökas eller kompletteras med anropsstyrd trafik, och om 
möjligt även kompletteras med linje till och från Halden. På detaljnivå bör busshåll-
platserna studeras med tanke på säkerheten vid av- och påstigning.

teknisk försörjning
Kommunalt vatten- och avloppsnät saknas i Nössemark. Frågan har utretts i olika sam-
manhang, senast 2007 i samband med att arbetet med fördjupad översiktsplan påbörja-
des. Därefter beslutade kommunfullmäktige 2007-09-19 att inte bygga ett kommunalt 
vatten- och avloppssystem, då de ekonomiska effekterna för hela va-kollektivet och dess 
nyttjare bedömdes bli för stora. Den utspridda bebyggelsen, topografin och svårigheten 
att hitta en lämplig lokalisering för ett reningsverk var bidragande orsaker. 
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Det innebär att stor uppmärksamhet krävs vid lokalisering av ny bebyggelse med krav 
på vatten och avlopp.  
Markförhållandena och närheten till vattendrag inom planområdet uppvisar stora 
variationer och det är därför inte möjligt att i en FÖP föreskriva den ena eller andra 
tekniken. Frågan måste bedömas av Dalslands Miljökontor i varje enskilt fall utifrån de 
lokala förutsättningarna. 

Tre olika huvudprinciper kan urskiljas:
1. Gemensamma anläggningar för flera fastigheter, vilka om  möjligt även bör 

omfatta befintliga grannfastigheter med anläggningar av sämre kvalitet. 
2. Minireningsverk kan ibland vara en lämplig lösning för gemensamma an-

läggningar. Sådana kräver dock noggrann skötsel och bör endast användas där 
detta kan säkerställas.

3. Källsorterande avloppsystem, där BDT- och toalettavlopp separeras. Olika 
typer finns.

4. System för infiltration i mark för att undvika utsläpp i vattenområde.

Dalslands Miljökontor tillhandahåller information, råd och vägledning. Utarbetande 
av nya riktlinjer pågår och väntas bli klart under 2010. Den tekniska utvecklingen på 
området är stark och nya lösningar utvecklas kontinuerligt. 
Med tanke på det stora antalet enskilda avlopp kan det vara lämpligt att undersöka 
möjligheterna till gemensamma vattentäkter för ett antal fastigheter. 
Planområdet berörs av högspänningsledningar på 10 kV som tillhör Vattenfall. En 
komplettering med ny 40 kV-luftledning söderifrån till sågverket är planerad. Den 
kommer i huvudsak att följa nuvarande ledningsgata och avslutas med ett nytt ställverk 
ca 500 m söder om sågverket, från vilket en jordkabel 40 kV dras till sågverket.
Säkerhetsavstånd mellan 40 kV luftledning och byggnad är 5 m enligt starkströmsfö-
reskrifterna. Vattenfall kräver en uthuggen skogsgata om 2 x 20 m som inlöses. Mag-
netfälten kring högspänningsledningar kan vara en hälsorisk. Konkreta uppgifter om 
skyddsavstånd saknas. Undersökningar visar att risken för cancer hos barn ökar vid en 
långvarig exponering för mer än 0,4 mikrotesla. Enligt Socialstyrelsen bör inte perma-
nentbostäder placeras närmare en kraftledning än att detta värde underskrids. Inom 
bland annat EU pågår arbete med utredning av riktvärden för strålning från magnet-
fält. Tills vidare bör försiktighetsprincipen gälla. I sin koncessionsansökan för 40 kV-
ledningen anger Vattenfall målsättningen 50 m för avstånd mellan ledning och perma-
nentbostadshus.
Telestationen i Nössemark är ansluten via fiber. Alla med fast telefoni kan erhålla fast 
bredband. Mobilt bredband är också möjligt genom befintlig 3G-mast. 

 
Riktlinjer:
•	 Vid nybyggnad som kräver avloppsanläggning skall system väljas i samråd med Dalslands 

miljönämnd. Inverkan på vattentäkter i närheten skall beaktas. I första hand skall 
gemensamma anläggningar och infiltration i mark eftersträvas.

•	 Vid nybyggnad i närheten av högspänningsledning skall risken för strålning från magnetfält 
samt kraftbolagets krav på säkerhetsavstånd beaktas.. Nya bostadshus bör inte placeras 
närmare 40 kV-ledning än 50 m. 
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Vindkraft
I sammanställt underlagsmaterial från länsstyrelsen samt pågående arbete med vind-
kraftsplan för Dalsland, ”Vindbruk Dalsland”, finns inga områden i Nössemark utpe-
kade som lämpliga för lokalisering av vindkraftverk. 
Efter ändring av PBL 2009 krävs inte längre bygglov för uppförande av vindkraftverk 
utan prövning kan ske enbart utifrån bestämmelserna i MB. 
Vindkraftsparker eller större enstaka verk kommer inte att tillåtas inom planområdet. 
Efter noggrann prövning enligt MB kan enstaka gårdsverk med en tornhöjd av max 30 
m tillåtas där förhållandena så medger. Slutresultatet av arbetet med vindkraftsplanen 
kommer att inarbetas i en senare omgång av denna FÖP. 

 
Riktlinjer:
•	 Vindkraftsparker eller enstaka större vindkraftverk kommer inte att tillåtas. Enstaka 

gårdsverk med tornhöjd upp till 30 m kommer att prövas restriktivt.

övriga områden
Delar av planområdet, framför allt i norr och väster, omfattas inte av riksintressen och 
är inte heller berörda av gällande planer eller förslag till ändrad markanvändning eller 
förtätning. 
För dessa områden gäller plan- och bygglagens generella bestämmelser, som bland an-
nat uttrycks i PBL 2:1-3. Likaså gäller i tillämplig omfattning de riktlinjer, som ovan 
redovisas under rubrikerna ”Regionala intressen” och  ”Miljöstörningar och riskhänsyn”. 
För ny bebyggelse föreslås därutöver följande riktlinjer:

 
Riktlinjer:
•	 Ny bebyggelse i form av enstaka hus skall placeras i anslutning till befintlig bebyggelse.
•	  Nya grupper av till exempel fritidshus skall placeras så att de underordnar sig landskapet.

areella näringar
Planområdet domineras av skogsmark som enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 
strategi utpekats som ”värdetrakt”. Redovisad biotop åtnjuter biotopskydd enligt MB 
7:11. Formellt skydd för övrig skogsmark med utgångspunkt från miljöbalkens be-
stämmelser bedöms ej erforderligt, utan skogsbruk med generell hänsyn bedöms kunna 
fortsätta. 
Jordbruksmarken består huvudsakligen av ängsmark som hålls öppen genom slåtter el-
ler betas av framför allt hästar. Inom området finns endast en gård med aktiv djurhåll-
ning av nötdjur. 

 
Riktlinjer:
•	 Ny bebyggelse, vägdragningar eller andra åtgärder skall lokaliseras och utföras så att 

brukningsvärd jordbruksmark ej onödigtvis  tas i anspråk eller att rationellt skogsbruk ej 
hindras.
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Riktlinjer:
•	 Ny bebyggelse, vägar och andra exploateringsföretag skall lokaliseras och utformas på 

ett sådant sätt, att naturvårdens intressen och landskapsbilden ej påverkas negativt och 
friluftslivets och turismens intressen och utvecklingsmöjligheter ej påverkas eller hindras. 
Orörda områden inom riksintresse enligt MB 3:6 får ej tas i anspråk för exploatering.

•	 Nya byggnader och anläggningar för friluftsliv och turism skall i första hand lokaliseras 
i anslutning till befintlig  bebyggelse och befintliga vägar omkring de inre delarna av 
Strandviken och Rörviken. 

•	 Ny bebyggelse för annat ändamål (bostäder, fritidshus, verksamheter) skall i första hand 
lokaliseras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga vägar. 

•	 Åtgärder för att öka tillgängligheten i form av mindre parkeringsplatser, rastplatser, 
tilläggsplatser mm skall prövas positivt, dock med beaktande av bevarandevärdena. 

allMänna IntrESSEn
riksintressen
Planområdet berörs av tre olika riksintressen, som redovisas ovan under rubriken Gäl-
lande planer och förordnanden. Riksintressena är främst kopplade till naturvård, fri-
luftsliv och turism längs Stora Le och dess stränder.  Riksintressena för naturvård resp 
friluftsliv enligt MB 3:6 har samma avgränsning; gränsen för området med geografiska 
bestämmelser enligt MB 4:2 avviker ställvis. Se karta 1.
Lagtexten avseende riksintressen enligt MB 3:6 är betydligt mer restriktiv än vad gäl-
ler riksintressen enligt MB 4:2. I de områden där enbart MB 4:2 gäller bör således en 
något mer generös syn på lämpligheten av olika åtgärder kunna gälla. 
Vikarna Strandviken och Rörviken är idag omgivna av odlingslandskap och bebyggelse. 
Här bör viss komplettering av bebyggelsen kunna tillåtas inom de områden som berörs 
av riksintressena. ”Orörda” områden längs sjöns huvudfåra, dvs bergsbranter, natursko-
gar och annan naturmark som inte är påverkad av bebyggelse eller jordbruksdrift, bör 
hållas fria från ytterligare bebyggelse eller andra exploateringsföretag. 

Kvällsbild på Stora Le.
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regionala intressen
Naturvård, landskap
Odlingslandskapet norr och söder om Strandviken och österut till Nössjö, öster om 
Nössjö samt vid Rörvikens inre del har i inventeringar av länsstyrelsen pekats ut som 
”värdefulla odlingslandskap”. Det är ett kuperat, småskaligt och omväxlande landskap 
nära vatten och som  till stora delar ännu är öppet. Vid Bäcken söder om kyrkan finns 
ett parti hagmark av stort värde. Området sammanfaller delvis med områden av riksin-
tresse enligt MB 3:6 och 4:2. 
Delar av området har också pekats ut ovan som möjligt att förtäta med bebyggelse. Ef-
tersom det inte bedrivs något aktivt jordbruk längre i stora delar av detta område är ris-
ken stor att den pågående igenväxningen fortsätter om inte åtgärder vidtas. Ett sätt kan 
vara att tillåta utökad bebyggelse som på ett naturligt sätt infogas i kulturlandskapet.

 
Riktlinjer:
•	 Tillkommande bebyggelse placeras i första hand  i anslutning till befintlig bebyggelse eller 

så att den underordnas landskapet och anpassas till befintligt bebyggelsemönster.

naturvärden i skogen
Skogen inom planområdet är i sin helhet klassificerad som ”värdetrakt skog”, vilket 
innebär att den innehåller höga ekologiska bevarandevärden. Inom skogsområdet 
har mindre delområden pekats ut (se karta 3) som omfattar sumpskog, områden med 
särskilt höga naturvärden och en nyckelbiotop vid Hälla i form av en bergsbrant. Den 
saknar formellt skydd. För skogsområdena utanför riksintressena föreslås följande rikt-
linjer:

 
Riktlinjer:

•	 Kommunen skall genom samråd med berörda ägare av fiskerättigheter eftersträva bildande 
av fiskevårdsområden i Stora Le. 

 
Riktlinjer:
•	 Vid nybyggnad, anläggande av väg eller andra exploateringsföretag på skogsmark skall 

partier med särskilt höga naturvärden eller sumpskog och områden  av stort värde för 
friluftslivet  undvikas. Samråd med Skogsstyrelsen kan erfordras.

Fiskevård
Fiskevårdsområden finns endast i Rörviken, Rösätertjärnet och Nössjö. Möjligheter till 
allmänt fiske i övriga delar av Stora Le skulle gynna Nössemark, framför allt som repli-
punkt för det rörliga friluftslivet, och eventuellt skapa bättre underlag för olika service-
funktioner. 
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Fornlämningar, kulturmiljöer
Den rikliga förekomsten av fornlämningar av olika slag och det stora antalet kultur-
historiskt värdefulla byggnader berättar om hur bygden utvecklats och utgör en stor 
tillgång för Nössemark. 
Det är angeläget att tillkommande bebyggelse och andra exploateringsföretag utförs 
på ett sådant sätt att fornlämningar och deras närmiljö inte påverkas negativt. Genom 
skyltning och an ordnande av parkerings- och rastplatser kan fornlämningarna göras 
mer tillgängliga och attraktiva. 

 
Förslag till riktlinjer:
•	 Ny bebyggelse, vägdragningar eller andra åtgärder skall lokaliseras och utföras så att forn-

lämningar och fornminnesområden inte påverkas negativt. 
•	 Utpekade byggnader och byggnadsmiljöer anses särskilt värdefulla och får inte förvanskas. 

De skall vårdas och underhållas.  PBL 3:12 och 3:13 skall tillämpas. Bygglov för åtgärder 
på utpekade byggnader och byggnadsmiljöer skall vara befriade från bygglovsavgift.

Kyrkan och församlingshemmet.

Borttagande av fornlämning kräver tillstånd av länsstyrelsen och i allmänhet en ingå-
ende utredning och kartläggning på exploatörens bekostnad.
Utförd inventering har pekat ut ett 30-tal byggnader och byggnadsmiljöer inom plan-
området som särskilt värdefulla. Lägena redovisas på karta 4. Byggnaderna förtecknas 
i bilaga 1. Förutom kyrkan saknar de utpekade byggnaderna skydd som gör det möj-
ligt att förhindra till exempel rivning. Med stöd av PBL 3:12 och 3:13 kan förhindras 
att byggnaderna förvanskas eller vanvårdas. På sikt kan områdesbestämmelser för vissa 
miljöer upprättas för att utöka bygglovplikten och samtidigt erhålla en bättre anpass-
ning till lokala förutsättningar. Ägarna till de utpekade byggnaderna rekommenderas ta 
kontakt med plan- och byggnämnden när åtgärder planeras. 
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MIljöStörnIngar och rISKhänSyn
Områden med miljöstörningar och risker redovisas på karta 3.

Markradon
Begränsade områden vid Nolby, Strand och Jaren kan ha höga halter av radon i marken 
(eventuella högriskområden). Se karta 3. Övriga delar av planområdet är normalradon-
mark. För närvarande gäller följande riktvärden vid klassning av mark:
radonhalt i jordluft typ utförandekrav

<10 kBq/m3 lågradonmark inga

10-50 kBq/m3 normalradonmark radonskyddande

>50 kBq/m3 högradonmark radonsäkert

Värdena är hämtade från rapport BFR 85:1988, rev 1990. Utförandekrav enligt Statens 
Planverks rapport 59:1982.

 
Riktlinjer:
•	 I samband med geoteknisk undersökning för ny bebyggelse skall radonhalten mätas och i 

detaljplan eller på annat sätt krav ställas på byggnaders utförande med hänsyn till  
eventuell radonförekomst.

•	 Nybyggnad av bostäder och fritidshus skall alltid utföras radonskyddande.

Skredrisk
I samband med av Statens Räddningsverk utförd stabilitetskartering konstaterades att 
i bland annat Nössemark finns förutsättningar för skred och ras på grund av jordarts- 
och topografiska förhållanden. Karteringen avser endast ett begränsat område väster 
och norr om Strandviken. Området bedöms i stort som stabilt med undantag för tre 
partier med brant lutning. 
Skredrisk kan förekomma på andra håll inom planområdet. SGI har i samband med 
stabilitetskarteringen pekat på skredrisker i anslutning till befintlig bebyggelse. Kom-
munen har f n inte resurser att närmare utreda detta men frågan bevakas noga,  bland 
annat i samband med lovpliktiga åtgärder. I den kuperade terrängen kan också områ-
den med risk för bergras eller blocknedfall samt erosion förekomma. Dessa risker skall 
därför rutinmässigt beaktas vid hantering av bygglovs- och liknande ärenden inom hela 
planområdet.

 
Riktlinjer:
•	 Nybyggnad, vägdragning eller andra exploateringsföretag bör undvikas inom områden med 

risk för skred, ras eller erosion. I förekommande fall skall detaljerad geoteknisk utredning 
utföras.

översvämning
Vid översvämningen 2000 steg Stora Le till +103,54 m, och hade kunnat stiga ytterli-
gare en halvmeter om inte sjön hade tappats utöver vad tappningsreglerna tillåter. Följ-
derna av framtida klimatförändringar på grund av växthuseffekten kan innebära ännu 
högre värden. Ingen ny bebyggelse tillåts lägre än + 105 m. Höjdkurvan + 105 är mar-
kerad på karta 3. Nivåuppgiften är preliminär och kan komma att påverkas av framtida 
rön om klimatpåverkan. Redovisningen utanför Strandvikens inre del är osäker.
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Riktlinjer:
•	 Framtida bebyggelse skall placeras så att färdigt golv i nedersta planet är beläget på minst 

+ 105,00 m (RH 70). Tillfällig uppställning av till exempel husvagnar och dylikt kan tillåtas 
på lägre nivåer. Vid bedömning av ärenden i strandnära lägen skall även grundläggning, va-
försörjning och tillgänglighet beaktas. Vid särskilda fall kan riskanalys krävas.

Möjligt exploateringsområde väster om butiken.

StuDIE aV DEloMråDE StranD (cEntrala nöSSE-
MarK) 
Området mellan väg 2206, Strandviken och vägen mot Näs med närmaste omgivningar 
upplevs allmänt som ”centrum” i Nössemark. Här finns affären, kyrkan, campingplatsen 
med caféet, gästhamnen med båtlyft mm. Olika idéer om områdets framtida använd-
ning har under åren presenterats och prövats utan att bli genomförda. Marken är pri-
vatägd. Strandskydd intill 200 m från Strandviken råder, och mitt i området finns en 
fornlämning i form av en hålväg. Del av området är beläget under + 105,00 m ö h, den 
gräns kommunen satt för nybyggnad med hänsyn till högt vattenstånd.
Området är relativt lågt utnyttjat trots sitt centrala läge och bedöms kunna förtätas 
med till exempel bostäder och verksamheter för att stärka rollen som ”centrum” för såväl 
permanent som fritidsboende och även turister. 
Med hänvisning till vad som ovan anförts om landsbygdsutveckling förutsätts viss ut-
byggnad kunna ske inom det som nu är strandskyddsområde. 
Olika intressenter har tagit fram förslag på bland annat mindre flerbostadshus, enbo-
stadshus och stugor för uthyrning. 
För att belysa konsekvenserna av olika ställningstaganden har två olika förslagsskisser 
tagits fram. De skall betraktas som visioner som visar på möjligheter och inte tar hän-
syn till nuvarande ägoförhållanden och gränser. Inslag från båda förslagen kan kombi-
neras till nya varianter. 
Ett genomförande förutsätter samverkan mellan kommunen och berörda intressenter 
och markägare. Detaljplan måste upprättas. 
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Förslag 1 föreslår två grupper av enfamiljshus, totalt 7 st, på relativt plan mark i områ-
dets västra del. Öster därom, i sluttningen längs väg 2206, placeras ett par små hyreshus 
med smålägenheter för såväl yngre som äldre boende. 
Norr om väg 2206 redovisas tänkbara lägen för framtida bostäder, vilka även nämns 
under kapitlet ”Bostäder”.
Före detta kvarnbyggnaden på 3:50 skulle kunna bli ett ”kulturhus” med någon form av 
samlingslokal, turistbyrå och kanske någon samling av minnen från Nössemarks his-
toria, riktad mot såväl lokalbefolkning som besökare. Intill kan campingens café- och 
servicebyggnad kanske utökas. För butikens antyds också en utbyggnadsmöjlighet, och 
bensinförsäljning till såväl bil- som båtburna kunder förutsättes kunna ske. 
Båtlyften finns kvar och förutsätts fungera som förr, och i anslutning därtill byggs gäst-
hamnen ut till en marina med bryggor och kajskoning och strandpromenad som börjar 
söder om kyrkan och fortsätter bort till badplatsen och före detta ålderdomshemmet, 
som planeras bli uthyrningslägenheter för fritidsboende. Gångtrafiken bör skiljas från 
väg 2206, som är smal och mycket trafikerad.
”Môrskullen” med sin hålväg redovisas som ”park”, det vill säga tillgängligheten för-
bättras och vegetationen kanske rensas upp, så att man lätt tar sig upp och kan njuta av 
utsikten. 

Inre delen av Strandviken med campingplatsen och butiken.

Förslag 2  har också en grupp villor längst i väster längs en egen gata som ansluter till 
vägen mot Näs, vars korsning med väg 2206 flyttas och görs rätvinklig. Mot öster fö-
reslås en byggnad innehållande såväl smålägenheter som någon form av lokal som kan 
fungera som förskola och samlingslokal mm för såväl fastboende som gäster under båda 
dag- och kvällstid. Här skulle även annan service kunna inrymmas, till exempel lokal 
för hemtjänsten.
Campingen flyttas till annat läge och området görs till park och lekplats i anslutning till 
Môrskullen. Caféet kanske byggs ut med en restaurangdel för sommargäster?
Övriga inslag är liknande som förslag 1.
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VIlKa blIr KonSEKVEnSErna 
För MIljön?

MIljöKonSEKVEnS bESKrIVnIng 
(MKb)
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SaMManFattnIng 
Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad i samband med att en fördjupad översikts-
plan för Nössemark.
Området består av en glesbefolkad bygd med stor andel äldre befolkning. Genom plan-
arbetet hoppas kommunen att ge möjligheter till framtida exploatering. 
Någon nämnvärd tillväxt av befolkningen i området bedöms inte ske. I planen ges för-
utsättningar för en viss tillväxt som även kan ge bättre underlag för service i området. 
I planarbetet har två möjliga förtätningar av bebyggelsen utpekats, dels vid Strandviken 
och dels vid Rörviken. Utöver detta finns intresse för att bygga grupper av fritidshus i 
området. 
Påverkan på miljön av de projekt som har lyfts fram bedöms som små. I planförslaget 
nämns att då grupper om mer än 6 hus skall byggas skall en detaljplan tas fram. I de-
taljplanearbetet skall miljöfrågorna behandlas igen. 
Påverkan på miljömålen bedöms som små och det är främst transporter till och från 
fritidshus samt avfall som kommer att generera någon form av belastning på miljön. 

baKgrunD
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program skall 
kommunen göra en miljöbedömning. Miljöbedömningen är en process som innehåller 
vissa moment, där miljökonsekvensbeskrivningen är en del. Om genomförandet av en 
plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskriv-
ning göras. En översiktsplan eller som i detta fall en fördjupad översiktsplan bedöms 
alltid medföra betydande påverkan enligt lagstiftningen. 
Syftet med miljöbedömningen är identifiera den betydande miljöpåverkan planen kan 
komma att innebära och att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 
hållbar utveckling främjas. Enligt miljöbalken skall rimliga alternativ med hänsyn till 
planens/programmets syfte och räckvidd identifieras och bedömas. 
Denna miljökonsekvensbeskrivning är gjord på samma översiktliga nivå som planen i 
övrigt är skriven. Ytterligare utredningar/inventeringar och eventuella miljökonsekvens-
beskrivningar kan komma att krävas vid exploatering och detaljplanläggning. En be-
hovsbedömning, som klargör om en miljöbedömning behöver göras, skall alltid genom-
föras när detaljplan upprättas. 
De visioner som medför betydande miljöpåverkan i denna plan presenteras i ett separat 
kapitel. Miljömålen presenteras i ett eget avsnitt längre fram.  

bEtyDanDE MIljöPåVErKan
avgränsning
Följande intentioner och viljeinriktningar bedöms medföra betydande miljöpåverkan:

 ■ Förtätning av bebyggelsen kring de inre delarna av Strandviken
 ■ Förtätning av bebyggelsen kring de inre delarna av Rörviken
 ■ Fritidsbebyggelse.
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övriga betydande förslag och intentioner
Områden som nämns i planbeskrivningen och inte vidare tas upp är exempelvis eventu-
ell framtida verksamhet vid det gamla sågverket, som vid nybyggnad eller markarbeten 
skulle kunna innebära att området måste undersökas för markföroreningar eller dylikt 
och därmed saneras. Området berörs även av strandskydd. 
En utbyggnad av väg 2183 nämns och detta skulle kunna innebära en betydande på-
verkan på miljön. Denna fråga tas om hand i samband med utredningar tillhörande 
eventuella vägprojekt.
I texten nämns också en utökning av Nössemarks Trä AB:s markområden mot nord-
väst, vilket visas på karta 5. Detta skulle kunna innebära betydande påverkan som får 
redovisas i en kommande detaljplan men bedöms inte bli det för den fördjupade över-
siktsplanen då området i övrigt är detaljplanelagt. 

FraMtIDSbIlD
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska 
räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas.
Inget alternativ som väsentligt avviker från det berörda planförslaget formulerats i pla-
nen.

tidsrymd
Planförslagets tidshorisont är 2030, det vill säga den är en vision av hur Nössemark 
skulle kunna se ut år 2030. Som ett nollalternativ är dagens situation använd med en 
viss utbyggnad/expansion. 

PlanbaKgrunD
nössemark
Planområdet omfattar de centrala delarna av Nössemark med Nössemarks-Strand, 
Jaren, Sparsnäs, Nössjö, Rörviken, delar av Solum och Nössemarks-Näs. Inom planom-
rådet finns riksintresse för friluftsliv, riksintresse för naturvård och område med geogra-
fiska bestämmelser. 
Planområdet ligger i anslutning till Stora Le och utgör en del av ett stort sprickdals-
landskap. Sjöarna är djupa, näringsfattiga klarvattensjöar och under högsta kustlinjen. 
Stora Les branta stränder ger sjön en stark vildmarkskaraktär där vissa av branterna har 
inslag av naturskogsartad vegetation. Betydande lövinslag gynnar en del ovanliga växt- 
och djurarter. Näringsrik berggrund ger här och var rikare flora. Stora Le har en artrik 
fiskfauna med bland annat stammar av storöring. 
I planområdet finns det rikligt med fornlämningar. 
Områden med höga naturvärden utgörs enligt skogsstyrelsen av barrblandskog, löv-
trädsrik barrskog, blandsumpskog och lövskog. Inom planområdet finns också större 
öppna brukade områden. 
Det är således ett kargt och vilt landskap med skogsmark som omsluter mindre ytor av 
den öppna jordbruksmarken. Huvuddelen av bebyggelsen ligger i anslutning till den 
öppna jordbruksmarken med enstaka små förtätningar av hus samt enskilda hus be-
lägna runtom i skogsmarkerna.
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VIljEInrIKtnIng
De förslag som har bedömts medföra betydande miljöpåverkan pressenteras i detta 
kapitel. 

Förtätning av bebyggelse kring de inre delarna av Strandviken
Nulägesbeskrivning
Området utgör en sorts centrum för planområdet. I dagsläget finns bland annat en affär 
som är öppen sommartid en camping och bygdens kyrka. Området är sedan lång tid 
påverkad av mänsklig aktivitet och består av ett till stora delar öppet område. 
Området berörs av riksintressen och ligger inom strandskydd.  
Förtätningen innebär dels förslag till kompletteringar av bebyggelsen vid Strandvikens 
innersta del, vilket redovisas på kartorna 7 och 8, dels generellt att kommunen vill un-
derlätta för tillkomsten av ytterligare bostäder, fritidshus eller verksamheter inom det 
område som redovisas på karta 5.

Strandvikens inre del.
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Påverkan nollalternativ Exploatering Konsekvens

riksintresse  
naturvård

Ingen Påverkan kommer att ske då området 
görs om till ett strukturerat öppet 
ianspråktaget område. Området 
övergår från ett brokigt diverst område 
till att bli helt och hållet styrt av 
människohand.
Området är i dag dels öppen mark, 
skog samt ett område som används 
som camping.

Området kommer att tas i anspråk i 
delar för bebyggelse. Utpekade delar 
i riksintresset bedöms inte påverkas 
nämnvärt så som vatten, orörda branta 
stränder och vildmarksområden.
Bedöms som acceptabel, 
naturinventering måste ske i samband 
med detaljplan.

riksintresse  
Friluftsliv

Ingen Förbättringar för turism och fast 
boende är tänkt genom camping, nya 
hus, samlingslokaler båtplatser etc.
Området nyttjas i dagsläget bl.a. som 
camping. Inom området finns också en 
båtlyft och en affär.

Förbättringar för friluftslivet föreslås.
Konsekvensen bedöms som positiv.  

riksintresse 4.kap  
2 § Miljöbalken

Ingen Se Friluftsliv ovan. Förbättringar för friluftslivet och 
turismen föreslås.
Konsekvensen bedöms som positiva för 
riksintresset.

Strandskydd Ingen Området som exploateras ligger främst 
inom strandskyddet.
Området nämns som ett område 
för landsbygdsutveckling i 
planbeskrivningen som i sig skulle vara 
ytterligare ett särskilt skäl för dispens 
från strandskydd.

Strandskydd upphävs i delar.
Bedöms som acceptabel, 
naturinventering måste ske i samband 
med detaljplan. 

naturmiljö och  
biologisk mångfald

Ingen/eventuell  
igenväxning  
av öppen mark

Byggnation inom området, viss mark 
röjs och tas i anspråk.
Området är sedan tidigare påverkat. 
vid exploatering måste eventuella 
värdekärnor för biologisk mångfald 
beaktas.

Fragmentering av vissa naturmarker. 
Strandlinjen lämnas dock i stora 
delar och de områden som föreslås 
exploateras är sedan tidigare starkt 
påverkade.
Påverkan på naturmiljön och den 
biologiska mångfalden bedöms som 
ringa. 

Vatten Ingen/ökad mängd  
okontrollerade utsläpp

Byggnation av fler fastigheter inom 
området.

Punktutsläpp från reningsanläggningar. 
Påverkan på vattenrecipienten bedöms 
som ringa, det kommer inte att bli 
stort tryck av lokala utsläppskällor och l 
föreskrifter för typ av rening införs/finns.

rörliga friluftslivet Se riksintresset

landskapsbild Ingen Ett område kommer att förtätas med 
byggnader, där det redan upplevs som 
bebyggt i dag. 

Landskapsbilden kommer att påverkas 
från vattensidan.
Någon större negativ inverkan bedöms 
inte ske. Närområdet är bebyggt och 
det finns gott om orörda ytor intill 
detta område.  

Kulturmiljö Ingen I området finns fornlämningar 
registrerade som skall beaktas vid 
exploatering. Befintliga skyddsvärda 
byggnader kommer att bevaras/skyddas.

Området kommer att bebyggas och 
registrerade fornlämningar kommer 
att skyddas. Befintliga skyddsvärda 
byggnader kommer att bevaras/skyddas.
Påverkan bedöms som mycket liten.

Socioekonomiska  
aspekter

Ingen ökad möjlighet till utbyggnad av 
näringsverksamhet och lokal service 
inom området kanske tillsammans med 
anpassade lokaler för viss kommunal 
service.

Möjlighet för äldre, ensamboende 
etc. att bo kvar om någon form av 
hyresbostad blir byggd. 
En större satsning på bryggor, 
iordningställd camping, service etc. 
kommer medföra större sannolikhet att 
det finns bärighet för kommunal service 
och annan utbyggd service i området.

Påverkan och konsekvens

Tabell över viljeinriktningens konsekvenser på olika faktorer. Ett nollalternativ är också med i tabellen som jämförelse på vilken 
effekt en icke utbyggnad/exploatering skulle kunna leda till. Då ett område inte påverkas av exploatering är det markerat  
med - .
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Förtätning av bebyggelsen kring de inre delarna av rörviken
Nulägesbeskrivning
Området består av viss bebyggelse i dagläget samt vissa öppna åkermarker. 
Området berörs av riksintressen och ligger inom strandskydd.  
Förtätningen innebär att kommunen vill underlätta för tillkomsten av ytterligare be-
byggelse i form av bostäder, fritidshus eller verksamheter inom området, som redovisas 
på karta 5 ”förtätning”. 

Påverkan och konsekvens

Påverkan nollalternativ Exploatering Konsekvens

riksintresse  
naturvård

Ingen Området kommer att tas i anspråk och 
övergå från skog, åkermark till bebyggd 
mark. 

Området kommer att tas i anspråk i 
delar för bebyggelse. Utpekade delar 
i riksintresset bedöms inte påverkas 
nämnvärt så som vatten, orörda 
branta stränder och vildmarksområden 
påverkas.
Bedöms som acceptabel, 
naturinventering måste ske i samband 
med detaljplan.

riksintresse  
Friluftsliv

Ingen Kan innebära uthyrningsstugor etc. Förbättringar för friluftslivet föreslås.
Konsekvensen bedöms som positiv.  

riksintresse 4.kap  
2 § Miljöbalken

Ingen Se friluftsliv ovan Förbättringar för friluftslivet och 
turismen föreslås.
Konsekvensen bedöms som acceptabla 
för riksintresset.

Strandskydd Ingen Området som exploateras ligger inom 
strandskyddet.
Området nämns som ett område 
för landsbygdsutveckling i 
planbeskrivningen som i sig skulle vara 
ytterligare ett särskilt skäl för dispens 
från strandskydd.

Strandskydd Upphävs i delar.
Bedöms som acceptabel, 
naturinventering måste ske i samband 
med detaljplan.
Området är sedan tidigare i stort 
ianspråktaget av mänsklig aktivitet.

naturmiljö och  
biologisk mångfald

Ingen/eventuell 
igenväxning av öppen 
mark

Byggnation inom området, mark röjs 
och tas i anspråk.
vid exploatering måste området 
detaljplaneläggas och naturmiljön 
inventeras. 

Fragmentering av vissa naturmarker. 
Strandlinjen lämnas dock i närområdet. 
Påverkan på naturmiljön och den 
biologiska mångfalden bedöms som 
ringa. 

Vatten Ingen/ökad mängd 
okontrollerade utsläpp

Byggnation av fler fastigheter inom 
området.

Punktutsläpp från reningsanläggningar. 
Påverkan på vattenrecipienten bedöms 
som mycket liten, det kommer inte att 
bli stort tryck av lokala utsläppskällor 
om föreskrifter för typ av rening följs. 
Gemensam vA-lösning föreslås.

rörliga friluftslivet Se riksintresset

landskapsbild Ingen Ett område kommer att förtätas med 
byggnader. 

Landskapsbilden kommer att påverkas 
från vattensidan.
Någon större negativ inverkan bedöms 
inte ske. Närområdet är bebyggt och 
det finns gott om orörda ytor intill 
detta område.  

Kulturmiljö Ingen I området finns fornlämningar 
registrerade som skall beaktas vid 
exploatering. Befintliga skyddsvärda 
byggnader kommer att bevaras/skyddas.

Området kommer att bebyggas och 
registrerade fornlämningar kommer 
att skyddas. Befintliga skyddsvärda 
byggnader kommer att bevaras/skyddas.
Påverkan bedöms som mycket liten.

Socioekonomiska  
aspekter

Ingen Utbyggnad av någon turism/verksamhet 
i området. 

En koncentration av bebyggelse av 
något slag i området kan hjälpa till att få 
bärighet i planområdet för lokal service. 

Tabell över viljeinriktningens konsekvenser på olika faktorer. Ett nollalternativ är också med i tabellen som jämförelse på vilken 
effekt en icke utbyggnad/exploatering skulle kunna leda till. Då ett område inte påverkas av exploatering är det markerat  
med - . 
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Fritidsbebyggelse
Nulägesbeskrivning
I området förekommer fritidsbebyggelse i olika former. Privata markägare har tillkän-
nagett planer på ytterligare 4 områden av fritidshus, allt mellan 6 och 15 hus per pro-
jekt. Inga av de utpekade grupperna ligger inom riksintressena. 

Påverkan och konsekvens
Vid tillåtlighet av ny byggnation i området måste man beakta kumulativa effekter på 
miljön. 
Påverkan nollalternativ Exploatering Konsekvens

riksintresse  
naturvård

- - -

riksintresse  
Friluftsliv

- - -

riksintresse 4.kap  
2 § Miljöbalken

- - -

riksintresse natura 
2000

- - -

Strandskydd - - -

naturmiljö och  
biologisk mångfald

Ingen Grupper av fritidshus samt enstaka 
hus kan komma att placeras inom 
planområdet. 
Prästgårdskullen som är föreslagen lig-
ger mycket nära ett naturvärdesobjekt i 
en nordvästsluttning. 

Nya ytor tas i anspråk och tidigare 
ianspråktagen mark expanderar med 
flera hus. 
Innan ny bebyggelse sker måste påver-
kan på områdets naturmiljö beaktas. 
Inom planområdet finns gott om värde-
full och skyddsvärd skogsmark. Hänsyn 
måste tas så att vidare fragmentering av 
värdekärnor ej sker. 
I området finns också vattendrag 
och sjöar. All påverkan på dessa bör 
undvikas och rening av utsläppskällor 
föreskrivas. 
Påverkan bedöms rimlig för området 
och vidare utbyggnad med ytterligare 
hus / grupper av hus bör kunna ske. 

Vatten Ingen/ökad mängd 
okontrollerade utsläpp

Byggnation av fler fastigheter inom 
området.

Punktutsläpp från reningsanläggningar. 
Påverkan på vattenrecipienten bedöms 
som ringa, det kommer inte att bli stort 
tryck och föreskrifter för typ av rening 
införs/finns.

rörliga friluftslivet Ingen Mark förs över till bebyggda tomter. Privata tomter.
Påverkan bedöms som ringa i ett 
så stort område som detta, den lilla 
bebyggelse det handlar om blir inte ett 
hinder.

landskapsbild Ingen Grupper av fritidshus i vissa områden Lokalt kan landskapsbilden förändras. 
Påverkan bedöms rimlig. Landskapet är 
kuperat och de största höjderna och 
vyerna undviks. Landskapet kommer att 
påverkas minimalt.

Kulturmiljö Ingen Flera områden kommer att bebyggas. Planområdet är rikt på lämningar. Dessa 
skall beaktas vid exploatering. 
Påverkan bedöms som minimal.

trafik Ingen ökad mängd trafik till och från områ-
det

ökad mängd utsläpp. 

Socioekonomiska  
aspekter

Ingen Fler människor i området ökad sannolikhet för lokal service att 
överleva i området om det finns fler 
människor i området. 
Påverkan bedöms som positiv.

Tabell över viljeinriktningens konsekvenser på olika faktorer. Ett nollalternativ är också med i tabellen som jämförelse på 
vilken effekt en icke utbyggnad/exploatering skulle kunna leda till. Då ett område inte påverkas av exploatering är det mar-
kerat med - .  
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MIljöKValItEtSnorMEr
Miljökvalitetsnormer är styrmedel för att komma till rätta med diffusa utsläppskällor 
och regleras i miljöbalkens 5 kap. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad 
människan och naturen tål. Om en miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas ställs 
krav på att åtgärdsprogram ska tas fram. För närvarande finns det miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft, omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt för ytvatten, grund-
vatten och skyddade vattenområden. 
Kommunerna har ansvar för kontroll och uppföljning av miljökvalitetsnormer för luft 
och buller medan länsstyrelsen har samma ansvar för de miljökvalitetsnormer som be-
rör fisk- och musselvatten samt för de miljökvalitetsnormer som för närvarande arbetas 
fram för övriga vattenområden. Miljökvalitetsnormerna är bindande för myndigheter 
och kommuner vid tillämpning av miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, god-
kännanden, dispenser och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av före-
skrifter. Miljökvalitetsnormerna ska vidare iakttas vid planering och planläggning. Vid 
översiktsplanering ska översiktsplanens ställningstaganden redovisas i förhållande till 
gällande miljökvalitetsnormer.
Med hänsyn till nu kända förhållanden bedöms risken vara låg för att någon miljö-
kvalitetsnorm skulle överskridas, eller inte kunna uppfyllas, till följd av den planerade 
verksamheten i den fördjupade översiktsplanen för Nössemark. 
I nedanstående tabell redovisas de miljökvalitetsnormer som berör området som omfat-
tas av den fördjupade översiktsplanen för Nössemark. I tabellen redovisas även de för-
slag i planen vars genomförande kan ha betydelse för uppfyllandet av miljökvalitetsnor-
merna och där, även om risken bedöms vara låg, detta särskilt bör beaktas i den fortsatta 
planeringsprocessen. 
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ämnesområde
(Förordning/ föreskrift)

geografiskt område/ 
vattenområde

Kvalitet som mäts Förslag i FöP för nössemark där risk 
för påverkan på MKn föreligger

luft
(SFS 2001:527)

Hela kommunen Kvävedioxid
Kväveoxider
Svaveldioxid
Kolmonoxid
Bly
Bensen
Arsenik
Kadmium
Nickel
Bens(a)pyren
Partiklar (PM10)
Ozon
Partiklar (PM2,5) fr.om. 2010

Förtätad bebyggelse (trafik, uppvärm-
ning)
Utökat verksamhetsområde, Sågverket 
(utsläpp till luft)

buller
(SFS 2004:675)

Hela kommunen Det ska eftersträvas att omgivningsbul-
ler inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa

Förtätad bebyggelse (trafik, båtliv)

Vatten
(SFS 2004:660
NFS 2008:1
SGU-FS 2008:2
14 FS 2009:533)

Stora Le

Nössjö

Nolbyälven

yv - Ekologisk status, god 2015
yv - Kemisk status, god med komplet-
terande krav enligt dricksvattenföre-
skrifterna

yv - Ekologisk status, god 2015
yv - Kemisk status, god 

yv - Ekologisk status, god 2021
yv - Kemisk status, god

Förtätad bebyggelse (avlopp, dagvatten)
Småbåtshamn / Marina (drivmedel, 
båtfärger)
Badbryggor (byggmaterial, påverkan på 
botten)
Fritidshus (avlopp)

Fritidshus (avlopp)

Utökat verksamhetsområde, Sågverket 
(utsläpp av kemikalier, lakvatten)

Fisk- och musselvatten
(SFS 2001:554
NFS 2002:6
14 FS 2007:554)

Utpekade fisk- och mus-
selvatten finns ej inom 
kommunen.

- -

Sammanställning av miljökvalitetsnormer som gäller i området samt vilka förslag i den fördjupade översiktsplanen som kan 
påverka respektive miljökvalitetsnorm. Förkortningar MKN – Miljökvalitetsnormer, YV – Ytvatten
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MIljöMål
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. I november 2005 
lades miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” till de 15 som man antagit redan i 
april 1999. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar till att:

 ■ främja människors hälsa
 ■ värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
 ■ ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
 ■ bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
 ■ trygga en god hushållning med naturresurserna.

Förutom de 16 miljökvalitetsmålen behandlas också tre övergripande miljömålsfrågor: 
Kulturmiljön, Hälsofrågor och Fysisk planering och Hushållning med mark och vatten och 
byggnader.

Påverkan
Sammantagen påverkan redovisas i tabellen under rubriken ”Effekter på miljömålen”. 
Påverkan bedöms huvudsakligen som liten eller obefintlig. 

Anpassning av miljömål 
Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll i miljömålsarbetet som re-
gionala miljömyndigheter. Länsstyrelserna ansvarar för att regionalisera miljömålen till 
regionen och konkritisera miljökvalitetsmål utom Levande skogar. Levande skogar har 
Skogsstyrelsen ansvar för. Det pågår arbete med lokal anpassning av miljömålen i kom-
munen. Det finns regionala miljömål sedan tidigare.

Effekter på miljömålen
Tabellen nedan visar påverkan på miljömålen av aktiviteter och vad avsaknad av ak-
tiviteter skulle innebära. Tabellen är upplagd så att positiv inverkan på miljömålen är 
markerad med +, negativ påverkan är markerad med –. Ett +/- i tabellen markerar att 
påverkan bedöms som varken positiv eller negativ. En parentes ( ) runt en bedömning 
betyder att påverkan är mycket liten, det vill säga en gradering av den positiva eller ne-
gativa påverkan.
Står inget i en kolumn påverkas inte miljömålet av aktiviteten.
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                          aktivitet

Miljömål

bebyggelse 
Strandviken

bebyggelse  
rörviken

Fritids- 
bebyggelse

Ingen FöP Kommentar

begränsad klimatpåverkan (-) (-) - +/- Transporter till och från 
områden liksom uppvärm-
ning och avfall

Frisk luft (-) (-) (-) +/- 0

bara naturlig försurning (-) (-) (-) +/- Ökad mängd trafik till och 
från området

giftfri miljö +/- +/- +/- +/- 0

Skyddande ozonskikt +/- +/- +/- +/- 0

Säker strålmiljö +/- +/- +/- +/- 0

Ingen övergödning (-) (-) (-) +/- Utsläpp från toaletter

levande sjöar och  
vattendrag

+/- +/- +/- +/- Vattenregiment i bebyggt 
område kan förändras

grundvatten av god 
kvalitet

+/- +/- +/- +/- 0

hav i balans samt levande 
kust och skärgård

Myllrande våtmarker +/- +/- +/- +/- Våtmarker bör ej bebyggas 
eller tas i anspråk, enligt 
plan skall detta ej ske 

levande skogar +/- +/- (-) +/- Skogsmark kan exploate-
ras, värdefull skog skall ej 
bebyggas enligt plan

Ett rikt odlingslandskap +/- +/- +/- (-) Vissa ytor stadda i igenväx-
ning kan exploateras 

Storslagen fjällmiljö

god bebyggd miljö + + + - Värdefulla byggnader 
skyddas

Ett rikt växt- och djurliv (+/-) (+/-) (-) (+/-) Lokalt kan växt- och djurliv 
påverkas negativt

Tabellen visar påverkan på miljömålen av aktiviteter och vad avsaknad av aktiviteter skulle innebära.
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hur gEnoMFörS PlanEnS 
IntEntIonEr?

Som redogjorts för ovan är ett genomförande av planens intentioner och visioner i hög 
grad beroende på initiativ från privata markägare och investerare. 
Vid utbyggnad av t ex bostadskvarter eller grupper av fritidshus på privat initiativ, där 
detaljplan erfordras, biträder kommunen med den formella delen av planhanteringen, 
medan byggherren står för själva planarbetet. Om projektet har stöd i denna FÖP krävs 
inget programskede i detaljplaneprocessen. 
Dals-Eds kommun svarar för följande åtgärder: 

 ■ Upprättande av områdesbestämmelser till skydd för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse.

 ■ Initierar upprättande av fiskevårdsområden i Stora Le.
 ■ Medverkar till upprättande av detaljplan för bebyggelseområden område vid 

Strandvikens inre del och vid Snäckerud.
 ■ Upphävande av PBL-taxa avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Vägverket svarar för:
 ■ Ombyggnad av återstående delar av väg 2183 mellan Nössemark och Dals-Ed.
 ■ Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 2206 från butiken till badplatsen.

Länsstyrelsen svarar för
 ■ Utökad/förbättrad skyltning av fornminnen.
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Förteckning över kulturhistoriskt värdefull  bebyggelse enligt 
inventering 2008

Numreringen följer redovisningen i inventeringen
1) Nössemarks kyrka. Stenkyrka i nyklassicistisk stil från 1790-94.
8) Jaren 1:41. Gårdsanläggning från början av 1900-talet.
9) Jaren 1.60, Jars-Brakkan. F.d. arbetarbostad vid sågen från 1917.
10) Nolby 1:95, Backens missionshus. Uppfört kring sekelskiftet 1900.
11) Nolby 1:82. Villa från 1940-talet.
12) Nolby 1:84. Enkelstuga.
13) Nolby 1:85. Gårdsanläggning från sekelskiftet 1900.
14) Nolby 1:98, Betel. Baptistkyrka från ca 1900.
15) Nolby 1:125, ”Sneppen”. Liten stuga från 1923.
16) Nolby 1:136, Filadelfia. F.d. frikyrkolokal.
21) Nössemarks Stom 1:1, Ängkasen. Enkelstuga från sekelskiftet 1800.
22) Nössemarks-Strand 1:28, Gamle såga, Strandbrakka. Bostadshus vid gamla  
 sågen från 1888.
23) Nössemarks-Strand 3:42. Bostadshus.
24) Rörviken 1:18, Åsebrott. Bostadshus från mitten av 1800-talet.
25) Rörviken 1:21. Gårdsanläggning från början av 1900-talet.
26) Rörviken 1:34. Gårdsanläggning från sekelskiftet 1900.
27) Rörviken 1:52, Udden. Bostadshus från 1950-talet.
28) Rörviken 1.53, Stommen. Gårdsanläggning från tidigt 1900-tal.
29) Rörviken 1:65, Sörgården. Gårdsanläggning från 1930-talet.
30) Rörviken 2:29. Bostadshus från 1930-talet.
31) Rörviken 2:85. Mindre byggnad från 1800-talets senare hälft.
32) Rörviken 2:201. Bostadshus från 1930-talet.
33) Rörviken 2:114, Kampedalen. Gårdsanläggning från 1920-talet.
38)   Sparsnäs 1:69. Gårdsanläggning från 1870-talet.
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Dals-Eds kommun 
Fördjupad översiktsplan för Nössemark 
 
Utlåtande efter utställning 
 
Fördjupad översiktplan för Nössemark, upprättad 2009-08-12, har under tiden  
19 januari – 19 mars 2010 varit utställd enligt PBL 4:6.  
 
 
Följande yttranden har inkommit under eller i anslutning till utställningstiden: 
 
Statliga myndigheter och verk: 
 
Länsstyrelsen   2010-04-19 
SGI  2010-02-25 
Vattenfall  2010-03-17 
 
Kommunala instanser: 
 
Färgelanda kommun  2010-03-11 
Tanums kommun  2010-03-10 
Årjängs kommun  2010-02-18 
 
Sakägare: 
 
Carl Walter Cederstråle  2010-03-15 
Vård och Rehabilitering i Väst AB, Nössemarks-Strand 2:3  2010-03-19 
Mike och Katharina Doubrawsky, Nössemarks-Strand 3:45   2010-03-22 
 
Nedan redovisas kortfattat inkomna yttranden med kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns 
att tillgå på plan- och byggkontoret, Dals-Eds kommun. 
 
Länsstyrelsen 
 
Delar SGI:s synpunkter beträffande redovisning av skred- och rasrisker. 
 
Kommentar: Se kommentar till SGI  nedan.  
 
Riktlinje om lägsta golvhöjd för ny bebyggelse mht översvämningsrisk kan behöva revideras i 
framtiden. Även grundläggning, tekniska system och framkomlighet kan beröras. Riskanalys 
kan krävas vid lokalisering där risk för översvämning kan befaras. 
 
Kommentar: Beaktas i text och riktlinjer och vid fortsatt planering. 
 
Berörda delar av antagen policy för LIS bör återges i planen och kommenteras. Utpekat 
område vid Strandviken är inte förenligt med reglerna för LIS-områden. Länsstyrelsen 
kommer sannolikt att ta upp eventuella dispenser och planer vid Strandviken med stöd av 
planen för prövning.  
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Kommentar: Det finns inget uttalat  i reglerna om storleken på LIS-områden. Det är 
angeläget för kommunen att på alla sätt stödja en positiv utveckling av Nössemark, och 
därför har ett relativt stort område kring Strandviken och ett vid Rörviken  utpekats för 
”förtätning”, vilka delvis är belägna inom strandskyddsområdet. Storleken är också betingad 
av att områdena  har många olika markägare som bör ges likartade möjligheter. Det är högst 
osannolikt att hela områdena exploateras. Kommunen kommer att noga pröva varje ansökan 
om dispens utifrån kriterier som gällande riksintressen, allmänhetens tillgång till stränder m 
fl. Texten kompletteras i detta avseende.  
 
För föreslagen fritidsbebyggelse vid Prästegårdskullen anses inte vägen utgöra särskilt skäl 
för dispens.  
 
Kommentar: Området är endast till en mindre del beläget inom strandskyddsområdet. 
Avgränsningen är grov och dispositionen studeras närmare i samband med kommande 
detaljplanering eller planutredning. Texten kompletteras.  
 
Länsstyrelsen är tveksam till etablering av båtbrygga i Nössjö. Sjön är liten och de båtar som 
normalt används behöver inte förtöjas vid en brygga. 
 
Kommentar: Bryggan är inte enbart avsedd för båtar utan allmänt relaterad till föreslagen 
fritidsbebyggelse vid Kvihagen. Oavsett sjöns storlek är det rimligt att ge de boende tillgång 
till en brygga som kan användas för såväl bad och fiske som förtöjning av småbåtar. Bryggan 
kan innebära vattenverksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig. Texten 
kompletteras.  
 
Redaktionell synpunkt avseende nationalparker. 
 
Kommentar: Korrigeras.  
 
Statens Geotekniska Institut, SGI: 
Rekommendationerna, i den översiktliga stabilitetskarteringen 2001, avseende värdering och 
redovisning av var risker för skred, ras och erosion kan förekomma har inte beaktats. De avser 
behov av detaljerad utredning för befintlig bebyggelse och inte nyexploatering. Noteras bör 
att i karteringen bedömdes detaljerad utredning för vissa områden vara särskilt angelägen. 
 
Kommentar: Inom ramen för planarbetet saknas resurser för att undersöka hela planområdet 
i detta avseende. Frågan får i huvudsak anstå till kommande konkreta projekt, lovpliktiga 
åtgärder eller detaljplaner. Kommenteras i planförslaget.  
 
Vattenfall: 
Vattenfall Eldistribution AB har inget at erinra då tidigare synpunkter beaktats. 
 
 
Färgelanda kommun, Tanums kommun, Årjängs kommun 
Inget att erinra. 
 
 
Carl Walter Cederstråle: 
Föreslagen marina/brygga vid Tassebäcken/Kvarnbäcken är olämplig med hänsyn till 
befintlig badstrand, fågelliv och risk för skador av is och annan skadegörelse. 
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Kommentar: Föreslagen brygga är endast avsedd för planerad fritidsbebyggelse vid 
Slängom/Kvarnbäcken; ingen marina är planerad. Bryggan kommer att tas upp vintertid. 
Åtgärden är tillstånds/anmälningspliktig vattenverksamhet som kommer att prövas av 
länsstyrelsen. Synpunkten föranleder ingen ändring i planförslaget. 
 
 
Vård och Rehabilitering AB: 
Vill att illustrationer över utveckling av uthyrningsverksamhet för den egna fastigheten 
medtages i karta 7 och 8, Delstudie Strand. 
 
Kommentar: Informationen och illustrationen inarbetas delvis i beskrivningen och i karta 7 
och 8; dock inte avstyckning resp nybyggnad i strandläge vilket strider mot riktlinjerna för 
landsbygdsutveckling (krav på fri passage längs stranden). Detta är ingen garanti att 
förslaget går igenom i senare skeden av planeringen.  
 
Planerar att återställa brygga på befintligt fundament och önskar få in bryggan på kartor som 
ingår i den fördjupade översiktsplanen för Nössemark. 
 
Kommentar: Bryggan markeras på plankartan i likhet med övriga bryggor. Kan innebära 
vattenverksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig. 
 
Vill att fastigheten Nössemark-Strand 2:3 får ingå i ett landsbygdsutvecklingsområde då man 
har för avsikt att utveckla uthyrningsverksamheten med inriktning på turism. 
 
Kommentar: Fastigheten ingår i det område som i FÖP:en betecknats som ”förtätning” och 
”LIS-område” vilket även kommer att ingå i det planarbete för LIS-områden som påbörjas i 
april.  
 
Mike och Katharina Doubrawsky: 
Önskemål om att hålla avstånd till gruppen av enfamiljshus som enligt planförslaget ritats in 
norr om deras fastighet och endast avgränsas av vägen mot Näs. 
 
Kommentar: 
Förslagsskisserna, karta 7 och 8, är att betrakta som visioner som visar på möjligheter för 
framtida förtätning. Inslag från båda förslagen kan kombineras till nya varianter. En 
utbyggnad av området måste föregås av detaljplan som blir föremål för remiss och samråd 
med bland annat närboende. Synpunkten föranleder ingen ändring av planförslaget. 
 
Slutsats: Planförslaget föreslås revideras textmässigt i enlighet med ovanstående 
kommentarer. Karta 5 revideras så att fri passage mellan LIS-området och stranden av 
Rörviken tydligt framgår, och kompletteras med B för brygga vid f d ålderdomshemmet. 
Karta 7 och 8 revideras avseende fritidsboende i f d ålderdomshemmet. 
 
Upprättad 2010-04-22 
Barbro Berggren/Björn Johansson 
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Webbadress: E-post: 
www.lansstyrelsen.se/vastra samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
gotaland 

Telefon/Fax: 
0521/60 50 OO(viixel) 
0521/60 55 06(fax) 

Besiiksadress: 
Drottninggatan 2 

Postadress: 
462 82 V.A.NERSBORG 

Lansstyrelsen bedomer att ett utpekande av ett sa stort Lls-omrade som det 
vid Strandviken inte ar forenligt med reglerna for Ll'S-omraden. Strandviken 
ar till stora delar oexploaterat och kan definitivt sagas vara vardefullt for 
strandskyddets syften. Det ar sannolikt att Lansstyrelsen kan komma att ta 
upp eventuella dispenser fran strandskyddet och planer som fattas/antas med 
stod av planen for provning, med hansyn till strandskyddet. 

Bebyggelse enligt planen bedoms inte (utifran nu kanda forhallanden) bli 
olamplig med hansyn till boendes och ovrigas halsa eller till behovet av 
skydd mot olyckshandelser. Vissa fragor kring geoteknik och oversvam- 
ningsrisker kvarstar dock, vilka maste klargoras i kommande detaljplane- 
nng. 

Lansstyrelsen bedomer att fragor som ber6r mark- och vattenomraden och 
som angar angransande kommuner kan samordnas pa ett lampligt satt. 

Lansstyrelsen bedomer att ett genomforande av planen i sig inte kornrner att 
medfora att gallande miljokvalitetsnormer overtrads, 

Lansstyrelsen kan inte utesluta att berorda riksintressen kan komma att pa- 
tagligt skadas. Detta far avgoras i samband med kommande detaljplanering. 

Sammanfattning 
Allmant vill Lansstyrelsen framhalla att fordjupningen av oversiktsplanen ar 
valarbetad och lattlast. Det ar ocksa positivt att kommunen har forankrat 
kommunens visioner for framtida utveckling i Nossemark med lokalbefolk- 
ningen, bl.a. genom referensgruppen med representanter fran lokala intres- 
sen. 

Detta granskningsyttrande lamnas med st6d av 4 kap 9 § plan- och byggla- 
gen (PBL). Yttrandet ar en del av oversiktsplanen och skall darfor fogas till 
planen da den antagits. 

Fordjupning av kommunens oversiktsplan for del av Nosse 
mark, DaisEds kommun, Vastra Gotalands Ian 
Utstallningshandlingar daterade ijanuari 2010. 

Samhiillsbyggnadsenheten 
Kerstin Sanden 
0521/605170 

kerstin.sonden@lansstyrelsen.se 

Plan- och byggnadsnamnden i 
Dals-Eds kommun 
Box 31 
668 21 ED 

2010 -04- 19 
LANSSTYRELSeN 

Vii.5'.l'ltA G(JTALANDS LAN 
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Geoteknik 
Lansstyrelsen har fatt yttrande friin Statens geotekniska institut (SGI), date- 
rat den 28 februari 2010. De konstaterar att planen sedan samradsskedet 
fortydligats avseende stabilitetsutredningens omfattning. Planen har ocksa 
kompletterats med information att skredrisker kan forekomma aven pa andra 
hall, liksom att det kan finnas risker for bergras/blocknedfall. SGI:s rekom- 
mendation avseende vardering och redovisning av var risker kan forekomma 
har dock inte beaktats. Rekommendationen rorande erosionsrisker har inte 

Halsa och sakerhet 
Planen bedoms inte (utifran nu kanda forhallanden) medfora nagra sadana 
problem avseende manniskors halsa eller sakerhet, att de i ett senare plane- 
ringsskede skulle ge Lansstyrelsen anledning att ingripa enligt 12 kap PBL. 
Det kvarstar dock fragor rorande geoteknik och oversvamningsrisk. 

Mellankommunala fragor 
Lansstyrelsen bedomer att den i planen foreslagna mark- och vattenanvand- 
ning som aven beror andra kommuner kan samordnas pa lampligt satt. 

Miljokvalttetsnormer 
Lansstyrelsen bedomer att ett genomforande av planen i sig inte kommer att 
medfora att gallande miljokvalitetsnormer overtrads, 

Sa som Lansstyrelsen papekade i samradsyttrandet finns det risk for pataglig 
skada pa riksintresset om hela det "fortatningsomrade" som pekats ut runt 
Strandsviken exploateras. 

Det framgar att detaljplan ska tas fram for utbyggnad av de centrala delarna 
av Strand samt utbyggnad av Nossemark-Strand 3:10. Lansstyrelsen kan 
inte pa den overgripande nivan i fordjupningen av oversiktsplanen avgora 
paverkan pa riksintresse for naturvard, friluftsliv och riksintresse enligt 4 
kap 2 § miljobalken, utan avvaktar med stallningstagande till kommande 
detaljplanering. 

Det utpekade fritidshusomradet vid Landsmon/Slangom gransar precis till 
omrade for riksintresse for naturvard och friluftsliv. Omradet omfattas ocksa 
av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljobalken. Lansstyrelsen bedomer att riks- 
intressena inte patagligt behaver skadas av utbyggnad i omradet, under for- 
utsattning att kommunen tar hansyn till riksintressena vid ev. detaljplanering 
och exploatering i omradet, 

Riksintressen 

I riktlinjerna i LIS-policyn namns att dispenser med hanvisning till LIS bor 
ges restriktivt inom omraden av riksintresse. Det gar dock inte att i efter- 
hand vara restriktiv med att lamna dispenser inom ett utpekat Lls-omrade 
som ocksa omfattas av riksintresse. Restriktiviteten maste alltsa galla redan 
vid utpekandet av Lls-omraden inom riksintresse. 
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Om Llfs-omraden ska pekas ut bor det finnas en tydlig koppling till policyn 
och de riktlinjer som redovisas dar. Delar av policyn bor atergcs i fordjup- 
ningen av oversiktsplanen och det bor tydligt forklaras pa vilket satt ett ut- 
pekande av Lls-omraden har stod i planen, bland annat med hanvisning till 
langsiktig ekonomisk utveckling och riksintressen. Det ar ocksa nodvandigt 
att visa att ett Ll'S-omrade kan pekas ut utan att det strider mot strandskyd- 
dets Iangsiktiga syfte. Detta ar ocksa en demokratisk fraga. Allmanheten 
maste kunna se och reagera pa vilka overvaganden som har gjorts. 

Strandskydd och LIS 
Lansstyrelsen forutsatter att den LIS-policy som har varit ute pa samrad ar 
beslutad i kommunen. Om policyn ska utgora grund for en fordjupning av 
oversiktplan, som ar starkt vagledande, bor den vara beslutad senast samti- 
digt som planen antas. 

Det bor ocksa av fordjupningen av oversiktsplanen framga att om det upp- 
star onskemal eller behov av att lokalisera bostadsbebyggelse pa nivaer dar 
det firms en viss sannolikhet for oversvamningar behover en riskanalys tas 
fram, for att klarlagga riskniva och konsekvenser samt behov av skyddsat- 
garder, Vid bedomningen av riskerna maste hansyn tas till kommande kli- 
matforandringar. 

Kommunens riktlinjer galler endast for lagsta golvniva. Aven grundlagg- 
ning, liksom tekniska system bor anpassas till sakerhetsnivaerna. Hansyn 
behover ocksa tas till att man ska kunna ta sig fram till byggnaden vid hoga 
vattennivaer. 

Oversviimningsrisk 
Kommunen anger som riktlinje att framtida bebyggelse ska placeras sa att 
fardigt golv i nedersta planet ar belaget pa minst + 105 meter. Sasom aven 
framfordes i samradsyttrandet, kan kommunens stallningstagande behova 
revideras i framtiden, i takt med nya kunskaper inom omradet. Av forsiktig- 
hetsskal kan ny bebyggelse behova placeras pa hogre niva an vad planen 
anger. 

I kommunens samradsredogorelse anges att ytterligare utredningar efter 
karteringen 2001 inte utforts p.g.a. lagt bebyggelsetryck. SGI vill framhalla 
att rekommendationerna i den oversiktliga stabilitetskarteringen 2001 avser 
behov av detaljerad utredning for be.fintlig bebyggelse. Det bor noteras att 
for vissa omraden bedomdes i karteringen detaljerad utredning vara sarskilt 
angelagen, Lansstyrelsen staller sig bakom SGI:s yttrande, som bifogas i sin 
helhet. 

heller beaktas. Synpunkterna fran samradsskedet i dessa delar kvarstar, ef- 
tersom geotekniska riskfaktorer ar viktiga utgangspunkter vid strategiska val 
av framtida markanvandning. 
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Vattenvard 
Sa som tidigare framforts i samradsskedet ar Lansstyrelsen tveksam till eta- 
blering av brygganlaggning for batar i Nossjo. Sjon ar liten, ca 0,6 km2, och 
det horde, enligt Lansstyrelsens bedomning, inte finnas nagot behov av bat- 
bryggor eftersom de batar som normalt anvands i en sadan liten sj6 ar sma 
och darfor inte behaver fortojas vid en brygga. Sjons begransade storlek gor 
den ocksa kanslig for storningar som framforandet av batar medfor, fram- 
forallt huller och utslapp av bransle. Lansstyrelsen finner <let mer naturligt 
att i en sjo som Nossjo anlagga bryggor for bad och fiske. 

De synpunkter och krav som Lansstyrelsen tidigare framfort i ett samrads- 
yttrande daterat den 8 oktober 2009 har i stort beaktats respektive tillgodo- 
setts. 

Allmant 
Allmant vill Lansstyrelsen framhalla att fordjupningen av oversiktsplanen ar 
valarbetad och lattlast, Detar ocksa positivt att kommunen har fcirankrat 
kommunens visioner for framtida utveckling i Nossemark med lokalbefolk- 
ningen, bl.a. genom referensgruppen med representanter fran lokala intres- 
sen. 

Omradet vid Prastegardskullen ligger till stor del inom strandskyddsornrade, 
Har kravs dispens bland annat for att uppfora byggnader, vilket i detta fall 
provas av kommunen. I planhandlingen anges att omradet ar avskilt fran 
strandlinjen genom vag 2206. Lansstyrelsen anser dock inte att vagen ar 
avskilj ande i den meningen att det utgor sarskilt skal for strandskyddsdis- 
pens. Vagen gar precis i vattenlinjen, det finns ingen mojlighet att vistas 
mellan vagen och vattnet, och marken pa andra sidan vagen utgors av en 
hojd som erbjuder fina utblickar over vattnet och som inte, till foljd av va- 
gen, har forlorat sin betydelse for det rorliga friluftslivet. 

Det ar sannolikt att Lansstyrelsen kan komma att ta upp eventuella dispenser 
frdn strandskyddet och planer som beslutas/antas med stod av planen for 
provning, 

I planhandlingen anvands fortatning som ett vitt begrepp och omfattar allt 
fran byggnation av fritidshus till planer pa uthyrningsstugor och olika turist- 
anlaggningar samt andrad anvandning av det gamla sagverket. Lansstyrelsen 
bedomer att ett utpekande av ett sa stort Lls-omrdde som det vid Strandvi- 
ken inte ar fcirenligt med reglema for Lls-omraden. Strandviken ar till stora 
delar ar oexploaterat och kan definitivt sagas vara vardefullt for strandskyd- 
dets syften. 

I planen har kommunen angett tre omraden som Ll Seomraden. Ett stort 
sammanhangande omrade runt nastan hela Strandviken, ett narliggande om- 
rade vid J aren samt ett omrade vid Rorviken ar utpekade for fortatning, 
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Akten 
Enheten for skydd och sakerhet 
Kulturmiljoenheten 
Landsbygdsenheten 
Miljoskyddsenheten 
N aturvardsenheten 
Vattenvardsenheten 
Rattsenheten 
Stab en 
Parmen 

Kommunstyrelsen i: 
Dals-Eds kommun 
Bengtsfors kommun 
Fargelanda komnmn 
Munkedals kommun 
Tanums kommun 
Melleruds kommun 

Kopia till: 
Trafikverket 
Boverket 
Lantmaterimyndigheten 
Regionmuseet Vastra Gotaland 
Transportstyrelsen 
Skogsstyrelsen, Vastra Gotaland 
Statens Geotekniska Institut 
Svenska Kraftnat 
Forsvaret, Hogkvarteret 

Yttranden for kannedom fran: 
SGI daterat 2010-02-24 och Vagverket daterat 2010-03-05 

Kerstin Sanden 

Detta granskningsyttrande har beslutats av lansoverdirektor Goran Bengts- 
son efter foredragning av kulturgeografKerstin Sanden. I den slutliga hand- 
laggningen har aven foretradare for naturvardsenheten och vattenvardsenhe- 
ten deltagit. Granskningsyttrandet utgor statens samlade uppfattning om 
planen vad galler Lansstyrelsens ingripandegrunder enligt 12 kap PBL i ett 
senare planeringsskede. 

Beredning, deltagande 

Andra statliga sektorsmyndigheter, som i samradsskedet frarnfort synpunk- 
ter, har efter bearbetning av planforslaget beretts tillfalle till fornyade stall- 
ningstaganden. Yttranden over planen har till Lansstyrelsen inkommit fran 
SGI och Vagverket. Kopior av yttrandena overlamnas till kommunen for 
kannedom. 

Redaktionell synpunkt 
Pa sidan 23 star att Sverige har 28 nationalparker. Kosterhavets national- 
park, som invigdes ar 2009, blev Sveriges 29:e nationalpark. 
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sgi@swedgeo.se 
18 30 64-5 
20 21 00-0712 

E-post: 
Postgiro: 
Org.nr: 

013-20 18 00 
013-20 1914 
www.swedgeo.se 

Tel: 
Fax: 
Internet: 

Statens geotekniska institut 
Postadress, hk: 581 93 LINKOPING 
Besoksadress, hk: Olaus Magnus vag 35 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Myndighetsfunktionen --·~---.. •4-......., 

\. ----r:;~r¥,£.--,,.<t--> - - .. 

Vidare noterar vi att det i kommunens samradsredogorelse anges att ytterligare utredningar efter karte- 
ringen 2001 ej utforts p.g.a. lagt bebyggelsetryck. Vi vill har framhalla att rekommendationerna, i den 
oversiktliga stabilitetskarteringen 2001, avser behov av detaljerad utredning for befintlig bebyggelse och 
inte nyexploatering. Noteras bar att i karteringen bedomdes detaljerad utredning for vissa omraden vara 
sarskilt angelagen. 

() 

Fortydliganden i planen har inforts betraffande stabilitetskarteringens omfattning. Vidare anges i planen 
att skredrisker kan forekomma aven pa andra hall liksom att det kan finnas risker for bergras och block- 
nedfall. Var rekommendation avseende vardering och redovisning av var risker kan forekomma har 
dock inte beaktats. Inte heller har var rekommendation rorande erosionsrisker beaktas. Vara synpunkter 
i dessa delar kvarstar eftersom vi anser att geotekniska riskfaktorer ar viktiga utgangspunkter vid strate- 
giska val av framtida markanvandning, 

I yttrande 2009-09-15 over samradshandlingen till oversiktsp lanen rekommenderade SG I sammanfatt- 
ningsvis att redovisningen av miljo- och riskfaktorer horde kompletteras. Vi foreslog bl. a. komplette- 
ringar avseende fortydliganden rorande omfattning av utford stabilitetskartering, redovisning av risker 
for bergras/blocknedfall och erosion samt ev. omraden med svara geotekniska forhallanden som innebar 
begransad byggbarhet. 

Statens geotekniska institut, SGI, har fran Lansstyrelsen Vastra Gotaland erhallit rubricerad oversikts- 
plan med begaran om yttrande. 

Fordjupad oversiktsplan for Nossemark, DaisEds kommun 
() Yttrande over utstallningshandltng daterad januari 2010 

() 

Kopia: 
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668 21 Ed 
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Karin Westman 
karin.westman@w.se 
Direkt: 0521-27 48 05 

Telefon: 0771-119 119 

405 33 GOTEBORG 
Besoksadress: Vassbottengatan 14 

Vanersborg 

Vagverket 
Region Vast 

.
~ vjjnlig,,t~ijlsningar 

I' ( V/jfJ 
'YA· .. i.~>,. J .v r / .. -i: --·-- .. 
~esJ 
f'agverket Region Vast 

Synpunkter 
Vagverket har inga ytterligare synpunkter pa planforslaget, 

Arende 
Lansstyrelsen har skickat rubricerad handling till Vagverket for yttrande 

Utstallning om fordjupad oversiktsplan for del av Ndssemark; Dais-Eds 
kommun 
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Ert datum: 2010-01-28 

Er beteckning: 401-734-2010 

l.ANSSTVRELSEN 
VASTRA GOTALANDS l.AN 

Vansrsborg 

Lansstyrelsen 

~ ,.,.,... ,l.1. 'M' vagvernet 
· I 
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