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Inledning 
 
Bakgrund och syfte 
 
Den 18 juni 2009 beslutade plan- och miljönämnden att uppdra till 
plan- och miljökontoret att upprätta en fördjupad översiktsplan för 
Dekarsön. Syftet med planen är att skapa en diskussion kring fortsatt 
utbyggnad av Dekarsön samt ta fram riktlinjer för Dekarsöns utveck-
ling, när det gäller huvudsakligen mark- och vattenanvändning. Plan-
arbetet inleds med detta program som anger förutsättningar samt för-
slag på frågeställningar att besvara i planarbetet. 
 
Dekarsön är belägen ca 9 km från Örnsköldsviks stadscentrum och har 
ca 150 fastigheter och 200 invånare. Ön erbjuder en relativt lantlig 
miljö med närhet till havet och staden. En stor del av öns yta utgörs av 
skog och det finns ett antal mindre jordbruk. Bostäderna utgörs av fri-
tidshus och permanentbostäder. Antalet permanentboenden ökar och 
det finns förfrågningar om att uppföra enbostadshus samt att detalj-
planelägga för nya bostäder. 
 
I planarbetet ska bl.a. en strategi för vatten och avlopp tas fram, trafik-
frågor såsom Dekarsövägens standard, gång- och cykelväg ska under-
sökas och möjliga bebyggelseområden på ön ska redovisas. Strand-
skyddsfrågan ska behandlas i planen. Idag gäller strandskydd på 
200 meter för hela Dekarsön. 
 

Förutsättningar 
 
Gällande planer och bestämmelser 
 
Den kommunomfattande översiktsplanen för Örnsköldsviks kommun 
antogs av kommunfullmäktige 24 september 2007. Översiktsplanen 
redovisar bl.a. kommunens syn på utvecklingsfrågor och mark- och 
vattenanvändningsfrågor. I översiktsplanens femte kapitel behandlas 
lokalisering och utformning av bebyggelse och anläggningar. Några 
av de riktlinjer för bebyggelse som anges i översiktsplanen presenteras 
nedan i texten. Riktlinjer specifika för Dekarsöns utveckling redovisas 
inte i den kommunomfattande översiktsplanen. 
 
Större delen av Dekarsön är inte planlagd. 1969 upprättades en bygg-
nadsplan för del av Dekarsön benämnd ”Del av Dekarsön i Örn-
sköldsviks stad”. Planen avser ett område på öns västra del, bl.a. om-
rådet Fläderbacken, och medger fritidsbostadsändamål. Området har 
kommit att omvandlas till åretruntboende och ett antal tillägg till pla-
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nen har gjorts. Tilläggen har bl.a. syftat till att ge utökad byggrätt. För 
två fastigheter på Dekarsön gäller områdesbestämmelser vilka reglerar 
huvudbyggnadens bruksarea för att åretruntboende ska motverkas 
inom området så långt som möjligt. 
 
Allmänna intressen 
 
I en översiktsplanen ska allmänna intressen och riksintressen redovi-
sas samt hur kommunen avser att beakta dem. Dekarsön berörs inte av 
riksintressen. På hela ön gäller strandskydd på 200 meter, 100 meter 
är det vanliga. Strandskyddet ska behandlas i den fördjupade över-
siktsplanen. På Dekarsön finns det två fornlämningar vid Lisasberget. 
 
Markägare 
 
Marken på Dekarsön är privatägd d.v.s. att kommunen inte äger någon 
mark. Dekarsön ägs av ett flertal privata fastighetsägare och av EFS 
fastighetsförening, Elimförsamlingen Örnsköldsvik och Stiftelsen 
Norra Ångermanlands Kyrkliga Ungdomsråd. 
 
Trafikfrågor 
 
Biltrafik 
 
Dekarsövägen och vägen runt bostadsområdet Fläderbacken är enskil-
da vägar som ägs av vägföreningar. Kommunen sköter drift och un-
derhåll. Dekarsövägens standard är inte god, den är smal och tidvis 
hårt belastad samt har dålig bärighet. Vägen är asfalterad, sträckan 
längre ut på ön asfalterades under 2008. Under våren tillåts endast 
personbilar att köra på vägen p.g.a. vägens bärighet. Bron över Nabb-
sundet är smal, det går inte för bilar att mötas på bron, och det behövs 
åtgärder. 
 
Det är främst den tunga trafiken, såsom byggtrafik, som är ett problem 
i dagsläget, speciellt under våren. Bostadstrafiken är inte ett stort pro-
blem men en kraftig trafikökning skulle innebära krav på åtgärder av 
vägen. Bl.a. skulle vägen behöva breddas vilket dock bedöms vara 
svårt. Fortsatt utbyggnad på ön kan resultera i krav på framkomlig-
hets- och säkerhetsåtgärder. Eventuellt kan utfarter och mötesplatser 
behöva ses över. Det bedöms vara mycket kostsamt att förbättra vä-
gens standard. Exempelvis Dekarsövägens kapacitet (hur mycket tra-
fikmängden kan öka) och nödvändiga åtgärder av vägen kan behöva 
utredas i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
för Dekarsön. 
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Gång- och cykelväg 
 
Vid ett ökat invånarantal på Dekarsön kan krav på säkra gång- och 
cykelvägar uppstå. Tillgång till säkra gång- och cykelvägar ska beak-
tas när nya bostadsområden planeras enligt översiktsplanen för Örn-
sköldsviks kommun antagen 2007. På Dekarsön och mellan ön och 
fastlandet saknas gång- och cykelvägar, och det bedöms inte kunna gå 
att åstadkomma gång- och cykelväg till fastlandet längs vägen. Att 
ordna gång- och cykelväg på ön längs Dekarsövägen är svårt då det 
skulle innebära ett stort markintrång. 
 
Kollektivtrafik 
 
Linje 2 har tre turer om dagen till Dekarsön vilka är anpassade till 
skolornas tider, vändplats för bussarna är vid Fläderbacken. På efter-
middagarna går det även två turer med en skolbuss från Alneskolan 
till Fläderbacken. Närmaste busshållplats på fastlandet är Dekarsövä-
gen, hållplatsen ligger ca 400 meter från bron. 
 

Bro över Nabbsundet 

Dekarsövägen 

Fläderbacken 

Dekarsövägen 
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Alla barn till och med årskurs nio på Dekarsön erbjuds skolskjuts då 
bron anses vara för trång och då det anses vara för farligt att korsa och 
gå längs med Bonäsvägen. 
 

ATT DISKUTERA 
• Hur många fler bostäder tål Dekarsövägen och bron? 
• Vilka åtgärder på Dekarsövägen kan bli nödvändiga? 
• Vilket behov har de boende på ön av gång- och cykelväg? När 

kan krav på gång- och cykelväg uppstå? Var och hur kan gång- 
och cykelväg ordnas? 

• Hur upplever man att kollektivtrafiken fungerar? Finns det ett 
behov av utökad kollektivtrafik? 

 
Vatten och avlopp 
 
I det femte kapitlet i den kommunövergripande översiktsplanen anta-
gen 24 september 2007 anges som en riktlinje för bebyggelse att det 
vid planläggning eller planändring av bostäder bör ställas krav på 
gemensamt åretruntvatten, alternativt gemensam avloppsanläggning. 
 
Flertalet av de fastigheter på ön som omfattas av en byggnadsplan 
upprättad 1969, ett område på öns västra sida, har kommunalt vatten 
och avlopp. Ett antal fastigheter i den norra delen av ön samt en fas-
tighet på öns södra del har kommunalt vatten men inte kommunalt av-
lopp. Det norra området som har kommunalt vatten är kopplat till en 
ledning som är underdimensionerad, ledningen till det västra området 
som omfattar bl.a. Fläderbacken kan förse fler med kommunalt vatten. 
 
På Dekarsön är det vanligt med enskilda lösningar för vatten och av-
lopp, trekammarbrunn och infiltration är vanligast. Antalet perma-
nentboenden ökar vilket ställer krav på riktlinjer för vatten och av-
lopp. En strategi för VA-lösningar behöver presenteras i den fördjupa-
de översiktsplanen för Dekarsön. 
 
ATT DISKUTERA 

• Kan det bli aktuellt med utbyggnad av kommunalt vatten och av-
lopp på Dekarsön?  

• Vilken strategi ska kommunen ha för VA-lösningar på ön? 
 
Bostäder 
 
På ön finns ett hundratal bostadsfastigheter varav ett 70-tal av dessa är 
åretruntbebodda. Bebyggelsen på ön är i huvudsak belägen nära vatt-
net samt mest samlad på öns västra sida. Fläderbacken är ett bostads-
område på öns västra sida, se bild nedan. 
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Foto: Bergslagsbild AB, Karlskoga 

 
Intresset att bo på Dekarsön är stort, det blir allt fler permanentboen-
den på ön. De senaste fem åren har det givits elva förhandsbesked och 
bygglov att uppföra enbostadshus eller fritidshus på Dekarsön. En 
fortsatt efterfrågan på att bygga enbostadshus kan väntas i framtiden. 
Intresset av att bygga på den östra sidan av ön har tidigare varit när-
mast obefintligt men nu finns ett intresse av att även bygga där. 
 
Det finns förfrågningar om att upprätta detaljplaner för bostadsområ-
den på Dekarsön. De senaste tre åren har det inkommit tre förfråg-
ningar om planläggning för sammanlagt 28 nya bostadstomter på De-
karsön: 
 
2007 inkom en ansökan om 7 nya bostadstomter i området Fläder-
backen. Enligt plan- och miljökontoret har bostadsområdet en öppen 
karaktär eftersom grönområden och släpp i bebyggelsen sparats ut. 
Avslag föreslogs eftersom förslaget innebar att dessa bebyggs och att 
områdets karaktär skulle förloras. Ansökan drogs senare tillbaka, sö-
kanden avsåg att återkomma med ett reviderat förslag. 
2008 var det en förfrågan om planläggning för 11 bostäder mitt på ön 
som avslogs med anledningen att fortsatt utbyggnad av Dekarsön bör 
diskuteras i en fördjupning av översiktsplanen. 
2009 inkom en ansökan om upprättande av detaljplan för ca 10 bostä-
der. Utbyggnaden ska prövas i den fördjupade översiktsplanen för De-
karsön. 
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Enligt den kommunomfattande översiktsplanen antagen 24 september 
2007 bör tomter för bostadshus utanför tätbebyggelse normalt omfatta 
minst 2.000 kvm. En annan riktlinje för bebyggelse som anges i över-
siktsplanen avser detaljplanekravet för ny bebyggelse. Det ska normalt 
hävdas i orterna, i områden nära Örnsköldsviks tätort där fortsatt efter-
frågan kan förväntas samt i områden där konsekvenserna av fortsatt 
utbyggnad är svåra att överblicka. 
 
ATT DISKUTERA 

• Vilka riktlinjer ska gälla för fortsatt utbyggnad på Dekarsön med 
hänsyn till bl.a. trafiksituationen, gång- och cykelvägar och vat-
ten och avlopp? 

• Vilka krav ska ställas vid planläggning för nya bostäder? (ut-
formning, minsta storlek på tomter för bostadshus, vatten- och 
avlopp m.m.) 

• Vilka möjliga bebyggelseområden finns? Hur ställer vi oss till en 
utvidgning av bostadsområdet Fläderbacken? 

 

Ansökan 2009 om 
10 nya tomter 

Ansökan 2007 om 
7 nya tomter 

Ansökan 2008 om 
11 nya tomter 
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Service och handel 
 
Dekarsön ligger ca 9 km från stadscentrum. Ca 2 kilometer från De-
karsön ligger Alneskolan. Skolan har elever upp till årskurs 9 samt 
förskolegrupper. Närmaste livsmedelsbutik ligger i Järved. Det ligger 
tre stora gårdar på Dekarsön ägda av kyrkor. Bl.a. gården Solbacken 
har viss service under främst sommaren, se Natur, friluftsliv och tu-
rism. På öns västra sida ligger Solhällans Hembageri som bakar tunn-
bröd. Det finns ca 20 företag registrerade på ön. 
 
ATT DISKUTERA 

• Hur upplever de boende på Dekarsön tillgången till service och 
handel? 

 
Bredband 
 
I samband med nedgrävning av högspänningsledningar har kablar för 
bredband grävts ner på Dekarsön. Det går dock ännu inte för boende 
att ansluta sig till bredbandsnätet eftersom det krävs ytterligare inve-
steringar. 
 
Kulturvärden 
 
Det fanns ursprungligen fem hemman på ön, men i och med Laga 
skifte 1846 och 1848 skiftades markerna och gårdarna flyttades ut. Ef-
terhand tillkom ett antal torp. Dekarsön har fortfarande prägeln av 
jordbruksbygd. 
 

 
Foto: Thure Schelin 
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Ångbåtskommunikationen på 1860-talet betydde mycket för fram-
komligheten i skärgårdar och sjösystem. Ångbåtstrafiken till Dekarsön 
upphörde successivt i samband med att bron vid Nabbsundet stod klar 
1960. 
 

 
 

Foto: Thure Schelin. Dekarsön innan bron över Nabbsundet fanns 

 
Från 1890-talet uppfördes en rad ståtliga sommarnöjen på Dekarsön. 
Stadens framgångsrika handelsmän lockades av den idylliska, småska-
liga landsbygden och närheten till havet. Flera av sekelskifteshusen 
finns fortfarande kvar i oförvanskat skick. 
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Foto från Örnsköldsviks museums arkiv 
 

Tillkomsten av bron vid Nabbsundet var början till en alltjämt pågå-
ende etablering av sommarstugebebyggelse på Dekarsön. De senaste 
decenniernas allmänna utveckling med ökat åretruntboende i sommar-
husområden gäller även Dekarsön. 
 
Lisasbergets är beläget på öns nordvästra del. Vid Lisasbergets södra 
sida finns två fornlämningar - en tomtning och en boplatsgrop som in-
dikerar att det förekommit bosättningar på platsen i förhistorisk tid. 
 
Kommunens kulturmiljöprogram redovisar inga kulturobjekt på De-
karsön. 
 
Följande kulturvärden på Dekarsön bör man värna om: 
- Partier med öppet brukat jordbrukslandskap 
- Ursprunglig torp- och jordbruksbebyggelse 
- Sommarbostäder från sekelskiftet och det tidiga 1900-talet. 
 
ATT DISKUTERA 

• Vilka värdefulla kulturmiljöer finns på ön? 
 
Natur, friluftsliv och turism 
 
Dekarsön och havet ger möjlighet till friluftsliv och rekreation. De-
karsön erbjuder en vacker lantlig miljö med skog, åkerbruk och närhet 
till havet. Delar av ön är kuperad, på ön ligger Lisasberget och det 
finns goda utsiktsmöjligheter över fjärden. 
 
Stora delar av ön är inte exploaterad men den bebyggelse som finns är 
till stor del lokaliserad nära vattnet vilket påverkar allmänhetens möj-
lighet att nå vattnet. 
 
Det går stigar av olika storlek över ön. På Dekarsön finns det ingen 
allmän båtbrygga eller allmän badplats, men bl.a. Fläderbacken har en 
båtbrygga, vindskydd, bänkar och badmöjlighet, se bilder nedan. 
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Foto: Charlotte Hedlund. 

 
 

Foto: Charlotte Hedlund 

 
På Dekarsön ligger Solbacken, en sommargård som ägs och förvaltas 
av EFS i Örnsköldsvik. På Solbacken finns en kyrka och gården er-
bjuder bl.a. Bed and Breakfast, café, pool, uthyrning av stugor och 
rum samt tält- och husvagnscamping. Elimförsamlingen har en som-
markyrka på ön samt sommargården Lövudden som nu är till försälj-
ning. På öns södra del är Dekarsögården och logkyrkan belägen. Vid 
gården finns bl.a. en fotbollsplan och vid havet finns badmöjligheter 
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och grillplats med vindskydd. SENSUS studieförbund och Svenska 
kyrkan anordnar arrangemang på gården. 
 
ATT DISKUTERA 

• Vilka naturvärden finns på ön?  
• Hur är friluftslivet på Dekarsön? 
• Bör friluftslivet/turismen på ön utvecklas? Hur i så fall (t.ex. 

allmän brygga, offentlig badplats, fler stigar, elljusspår)? 
• Hur kan allmänhetens tillgång till naturen och vattnet förbättras? 
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Strandskydd 
 
Den 1 juli 2009 trädde ändringar i kraft för lagstiftningen gällande 
strandskydd. Örnsköldsviks kommun påbörjade sommaren 2009 ett 
arbete med att ta fram en översiktsplan för strandskyddet. Planen ska 
redovisa områden som enligt kriterier i miljöbalken är s.k. områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, inom vilken lättnader 
gäller när man gör prövningar i det enskilda fallet. 
 
Det generella strandskyddet i Sverige är 100 meter. Strandskyddet har 
utvidgats till 200 meter inom delar av Höga kusten, däribland Dekar-
sön. Enligt den kommunomfattande översiktsplanen antagen 2007 be-

Dekarsögården 

Lövudden 

Solbacken 
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döms delar av det utvidgade området vara omotiverade. Enligt de nya 
strandskyddsbestämmelserna ska länsstyrelserna se över utvidgning-
arna senast 2014. 
 
Dekarsön omges av Dekarsöfjärden, Nabbsundet och Hornösundet. 
Kartan nedan visar strandskyddets nuvarande gränser på Dekarsön. 
 

 
 
ATT DISKUTERA 

• Bör strandskyddet vara 100 eller 200 meter på Dekarsön? 
• Ska landsbygdsutveckling vara ett skäl för att medge dispens el-

ler upphävande från strandskyddet på Dekarsön? 
 
Barn- och ungdomsperspektivet 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Dekarsön ska ett barn- och ung-
domsperspektiv ingå. I en konsekvensanalysdel ska konsekvenserna 
för barn och ungdomar redovisas. Det är viktigt att perspektivet finns 
med i ett tidigt skede när det finns störst möjlighet att påverka utform-
ningen av planförslaget. Barns och ungdomars åsikter om utveckling-
en av Dekarsön är viktiga, en tredjedel av de boende på Dekarsön är 
under 25 år. För att samla in synpunkter om hur boende på Dekarsön 
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och övriga intresserade vill att ön ska utvecklas hålls ett öppet hus på 
Solbacken, innan ett planförslag tas fram. Öppet hus är en samråds-
form som kan vara lämplig att använda när man vill nå barn och ung-
domar. 
 
Barn och ungdomar boende på Dekarsön har tillgång till natur, vatten 
och friluftsliv. På kyrkornas gårdar finns vissa idrottsanordningar så 
som fotbollsmål, badmintonnät och pool. Lekplats finns bl.a. på Flä-
derbacken. Ca 800 meter från Dekarsön längs Bonäsvägen, nära re-
ningsverket, ligger två bollplaner. Till Alneskolan är det ca 2 km men 
p.g.a. Bonäsvägen och att bron är trång erbjuds barnen upp till årskurs 
9 skolskjuts till skolan. På Dekarsön saknas gång- och cykelvägar och 
trottoarer. Dekarsövägen är inte en trygg och säker väg för barn. 
 

Bevara eller exploatera? 
 
I arbetet med att ta fram ett planförslag och för att skapa intressanta 
diskussioner kring utvecklingen av Dekarsön kan man utgå från två 
relativt extrema alternativ, ett Bevarandealternativ och ett Exploate-
ringsalternativ. Ett planförslag tas senare fram. 
 
En lantlig miljö nära centralorten 
 
Alternativet innebär att Dekarsöns värden bevaras i största möjliga ut-
sträckning och fortsatt utbyggnad ska ske restriktivt. Den lantliga mil-
jön och relativt glesa bebyggelsen ska bevaras. För att undvika större 
åtgärder av Dekarsövägen krävs att det inte blir en kraftig ökning av 
trafikmängden. För Dekarsön tas en VA-strategi fram som innebär att 
kommunen aktivt ska arbeta för alternativa, gemensamma eller kom-
munala lösningar. Allmänhetens tillgång till vattnet och naturen ska 
förbättras och satsningar på friluftsliv och turism ska göras. 
 
ATT DISKUTERA 

• Hur skulle ett Bevarandealternativ för Dekarsöns utveckling se 
ut? 

• Var går gränsen för när Dekarsön upplevs som överexploaterad? 
• Vilka riktlinjer ska gälla för utformningen av ny bebyggelse? 
• Hur mycket kan trafikmängden tillåtas öka? 
• Vilka åtgärder av Dekarsövägen kan komma att bli nödvändiga? 
• Vilken strategi för VA-lösningar ska kommunen ha? 
• Hur kan allmänhetens tillgång till havet och naturen öka? 
• Vilka satsningar på turism och friluftsliv kan vara aktuella? 
• Vilka konsekvenser kan alternativet få? 
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Dekarsön – en del av Centralorten 
 
Dekarsön ska utvecklas till att bli en del av Centralorten. Förslaget in-
nebär stor exploatering på ön och bl.a. föreslås nya bostadsområden, 
utökad kollektivtrafik, service och handel. En alternativ dragning av 
Dekarsövägen kan bli aktuell. En bro för gång- och cykelväg mellan 
fastlandet och ön samt gång- och cykelvägar på ön föreslås. Dekarsön 
ska bli mer tillgänglig för allmänheten, exempelvis med en brygga för 
allmänheten, en badplats samt promenadvägar. Den kommunala stra-
tegin för VA-lösningar kan innebära att det vid utbyggnad av bostäder 
ska ske anslutning till gemensamt eller kommunalt vatten och avlopp. 
 
ATT DISKUTERA 

• Hur skulle ett Exploateringsalternativ för Dekarsöns utveckling 
se ut? 

• Vilka möjliga bebyggelseområden finns? 
• Vilka riktlinjer ska gälla för utformningen av ny bebyggelse? 
• Vilka infrastruktursatsningar ska föreslås (alternativ vägdrag-

ning, en eller flera nya broar, gång- och cykelvägar till och på 
ön)? 

• Vilken strategi för VA-lösningar ska kommunen ha? 
• Bör kollektivtrafiken utökas och bör service finnas på ön? 
• Hur ska allmänhetens tillgänglighet till havet och naturen öka? 
• Vilka konsekvenser kan alternativet få? 

 

Konsekvensanalys 
 
I arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen för Dekarsön 
ska en konsekvensanalys göras. I analysen ska konsekvenserna av 
planförslaget, ett nollalternativ (en trolig utveckling om planförslaget 
inte genomförs) och ytterligare ett alternativ jämföras mot nuläget. In-
nebär planförslaget en förbättring eller försämring jämfört med idag? 
Konsekvenserna ska analyseras ur hållbarhetsbegreppets tre dimen-
sioner: sociala, miljömässiga och ekonomiska. Bl.a. kommer konse-
kvenser för miljön, barn och ungdomar samt för kvinnor och män att 
analyseras. I konsekvensanalysen ska det tydligt framgå vilket av al-
ternativen som innebär störst förbättring ur ett hållbarhetsperspektiv 
jämfört med idag. 
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Planarbetet 
 
Genomförande 
 
2009 bildas en styrgrupp bestående av tjänstemän på kommunen. Ar-
betet med den fördjupade översiktsplanen för Dekarsön ska ske i nära 
samarbete med de boende på ön samt övriga berörda. Ett öppet hus 
hålls den 21 oktober 2009 på Solbacken. Boende, medlemmar från fö-
reningar och exploatörer m.fl. ska därefter ges möjlighet att delta i ar-
betsgrupper. Arbetsgrupperna ska arbeta med frågeställningar gällande 
öns utveckling. 
 
Bevarande- och Exploateringsalternativet kommer att diskuteras under 
programskedet. Det alternativ som det finns störst intresse för ska se-
dan utredas och bl.a. kan trafikutredningar vara aktuella. Plan- och 
miljökontoret tar därefter fram ett planförslag och gör en konsekvens-
analys. Konsekvensanalysen bifogas samrådshandlingarna. 
 
I dagsläget saknas medel avsatta för utveckling av Dekarsön. Kom-
munstyrelsen fattar beslut om eventuella utredningar, exempelvis tra-
fikutredningar. I den fördjupade översiktsplanen kommer riktlinjer för 
Dekarsöns utveckling att redovisas, men finansieringen av de projekt 
eller åtgärder som presenteras i översiktsplanen behöver inte vara löst 
när planen antas. 
 
Tidplan 
Öppet hus Oktober 2009 
Arbetsgrupper bildas Oktober 2009 
Plansamråd Våren 2010 
Planförslaget ska ställas ut Sommaren/hösten 2010 
Antagande Vintern 2010/2011 
 
 
Örnsköldsviks kommun 
Plan- och miljökontoret 
 
 
 
Charlotte Hedlund 
Fysisk planerare 


