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Planbeskrivning

Detaljplan för delar av fastigheten Sikeå 5:79 mfl, Sikeå hamn 
samt Ulldalsviken. Robertsfors kommun, Västerbottens län.
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Övre bilden: Småskaliga fritidshus vid Ulldalsviken
Nedre bilden: Vy från Spikskär mot södra tomtområdet
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Planförfarande

Detaljplanen tas fram som ett standardförfarande enligt 5 kap i PBL (2010:900). 
Planen annses inte vara av betydande intresse  för allmänheten eller i övigt av stor betydelse. 
Processens olika skeden redovisas nedan.

Samråd:  
I arbetet med att ta fram en detaljplan ingår att kommunen ska samråda om ett förslag till 
detaljplan för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Samråd 
ska ske med sakägare och boende som berörs samt myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. Som grund för samrådet tas bland 
annat fram en fastighetsförteckning. Framförda synpunkter och förslag ska redovisas i en 
samrådsredogörelse. 

Underrättelse och Granskning: 
Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till detaljplan granskas under två veckor. 
Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis 
sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan. 
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan 
kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter 
granskningen ska en ny granskning genomföras.

Antagande: 
Detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Laga kraft: 
Om inget överklagande har inkommit tre veckor efter antagandet vinner detaljplanen laga kraft. 
Bygglov i enlighet med ny detaljplan kan därefter beviljas.
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Planbeskrivning
Handlingar

 - Översiktskarta

 - Plankarta med bestämmelser

 - Planbeskrivning med Genomförandebeskrivning

 - Grundkarta

 - Behovsbedömning

 - Fastighetsförteckning

Planens syfte och avsikt

Avsikten är att möjliggöra tjugo nya  tomter avsedda för bostadsändamål/fritidshus fördelade på tre 
platser inom området. Den västra, fyra tomter i anslutning av ” må bra byn”, tretton tomter som kräver 
en ny väganslutning i anslutning till en föreslagen gemensamhetsanläggning för båtuppställningsplats och 
sjösättning. Och i norr tre tomter i andra led ovan Ulldalsvikens badstrand.

Detaljplanen omfattar även befintlig bebyggelse, syftet är att ge gemensamma förutsättningar för området 
och klara regler för den gemensamma förvaltningen. Den totala arealen för detaljplanen är 17,2 ha.

Översikt av planområde

100 m
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Behovsbedömning

Anslagen på Robertsfors kommun  2017-05-16 samt Godkändes av Länsstyrelsen 2017-06-15

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan upprättad 1991-02-14

Detaljplan Sikeåhamn 1:1 populärt kallad  ”Må bra byn” 2006-04-27 är ett område med målsättningen 
att skapa en ekologisk karaktär på byggnaderna. Området planerades för åretruntboende. Byggrätterna 
reglerades till en sammanlagd byggnadsyta om 240 m2 för huvudbyggnad och komplementbyggnad. 
Byggnadshöjd,  7 m för huvudbyggnad och 4,5 m för komplementbyggnad. Huvudbyggnad tillåts i två 
våningar.

I anslutning till planområdet  mot öster gäller en detaljplan från 1981. ”Förslag till byggnadsplan för 
fritidsändamål för del av fastigheten Sikeå 5:44, 34:1. Inom det området gäller 100 m strandskydd, 
Byggnadsarean för huvudbyggnad och gäststuga maximerades till 100 m2, byggnadshöjden om 3,5 m för 
huvudbyggnad mm.

Aktuellt område är ej tidigare detaljplanelagt område.

Kustinventering 

I Robertsfors kommun som utförts under år 2006 och 2007. Syftet med den har varit att identifiera och 
beskriva bevarandevärden för naturvård, friluftsliv, kulturhistoria och landskapsbild. Inventeringen har haft 
som mål att visa på större oexploaterade områden samt mindre värdekärnor för naturvård och friluftsliv 
och vilka av dessa som kan bevaras eller utvecklas. 

Förutsättningar

Inom planområdet finns ett 20-tal redan bebyggda avstyckade tomter för i huvudsak fritidsboende. De 
befintliga fastigheterna är i de flesta fallen en första rad mot havet. Vid ”Må bra byn finns tomter i två 
rader. De nu föreslagna tomterna bildar en  andra rad på två av områdena medan det bildas en tredje rad 
vid ”Må bra byn”.

Nationella miljömål och miljökvalitetsnormer: 

Nedan beskrivs de 14 nationella miljökvalitetsmålen som kan 
påverkas av planen och i vilken grad de bedöms påverkas av 
planförslaget: 

·   Begränsad klimatpåverkan: Liten påverkan; Ökade resor till och 
från de tillkommande tomterna. Byggprocessen och materialval har 
påverkan på miljömålet. 

·   Frisk luft: Liten påverkan; antalet tillkommande tomter är relativt 
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få men resandet kommer till största delen att ske med bil. 

·   Bara naturlig försurning: Ingen påverkan. 

·   Giftfri miljö: Kan ha stor påverkan; Byggmetoder, materialval och 
energistatus har stor betydelse för om miljömålet påverkas. 

·   Skyddande ozonskikt: Liten påverkan; risk för utsläpp lokalt men 
liten påverkan för Robertsfors. 

·   Säker strålmiljö: Måttlig påverkan; Kraftledning in till området ger 
påverkan men av mycket ringa mått.

·   Ingen övergödning: Liten påverkan; Avloppsanläggningar i 
tillkommande bebyggelse ska utföras i enlighet med gällande 
lagstiftning och uppfylla de krav som kommunen ställer vid 
tidpunkten för ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning. 
Befintlig bebyggelse medför ingen förändrad påverkan. Gräsmattor 
på tillkommande tomter ger ett tillskott av kvävegödning till yt- och 
havsvatten. 

·   Grundvatten av god kvalitet: Måttlig påverkan; Befintlig 
bebyggelses påverkan ändras inte medan den tillkommande 
bebyggelsen har påverkan genom gräsmattor, hårdgjorda ytor, 
utsläpp från fordon etc. 

·   Hav i balans samt levande kust och skärgårdar: Liten påverkan; 
Tillkommande bebyggelse påverkar i liten grad den biologiska 
mångfalden och bedöms inte störa det allemansrättsliga friluftslivet. 

·   Levande skogar: Måttlig påverkan; Träd fälls i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse. 

·   God bebyggd miljö; Måttlig påverkan; Befintlig småskalig 
sommarstugemiljö påverkas av tillkommande bebyggelse. 

·   Ett rikt växt- och djurliv: Liten påverkan: Befintlig bebyggelses 
påverkan ändras inte och tillkommande bebyggelse är i liten 
omfattning och i nära anslutning till den befintliga. 

 Miljökvalitetsnormer för buller är inte tillämplig på denna detaljplan 
och normen för luft bedöms inte påverkas. 

Vad gäller Bottenvikens kustvatten, där Långviken inom planområdet 
ingår, gäller enligt EU_CD: SE641250-211751: God kemisk 
ytvattenstatus 2015.  

Buller 
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Inom planområdet bedöms det inte finnas stadigvarande eller tillfälliga bullerkällor till vilka hänsyn skulle 
behöva tas i en detaljplan.

Mark och vegetation 

Planområdet består förutom av tomter för fritids- och permanentboende, av föryngringsytor och brukad 
barrskog. Skogsplanteringar med olika årgång, 5-15 år.

Vid större utfyllnader krävs marklov samt att vid bygglovsbedömning skall fästas stor vikt vid markåtgärder 
för att värna naturmark.

Strandskydd

Förynngringsytor och skog.
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Strandskyddet upphävs inom planområdet eftersom stranden redan kan anses tagen i anspråk och 
strandskyddets syfte saknar betydelse. Allmänhetens tillgång till stranden är väl tillgodosedd med nedfarter 
och parkering. Mindre byggnad för exempelvis bastu eller samvaro tillåts vid gemensamhetsanläggningen 
med byggnadshöjd av 3,5 m. 

Bostäder

Maximalt får varje tomt bebyggas med en byggnadsarea som motsvarar 20 % av tomtarean. Byggnader  
i första led från havet tillåts en byggnadshöjd om 4,5 meter. Byggnader i andra led från havet ges  en 
möjlighet att bygga i två våningar med 6,5 m byggnadshöjd. Det är rimliga höjder, väl anpassade till 
befintlig bebyggelse som är av blandad, men småskalig karaktär. Befintliga byggnader har olika takvinklar 
varför detta ej regleras på redan byggda eller på nya byggnader, men som råd kan kompletteringar 
anpassas till det redan byggda på var fastighet. 

Undantaget för detta är Sikeå 5:112 till följd av sitt inklämda läge och form. Där beräknas byggrätten 
exklusive den smala delen från vägen. Det medför en byggrätt om 202 m2. Byggnadshöjd 4,3 m. 
Takvinkel max 10 grader. Med dessa förutsättningar värnas grannfastigheternas utsikt mot havet. 
Komplementbyggnad får byggas på X-mark, maximalt 40 m2 med en byggnadshöjd på 3 m.

Gemensam småbåtsuppställningsplats

Inom planområdet har på privata initiativ anordnats en gemensam uppställningsplats med möjlighet 
till sjösättning och båtuppdragning. Förvaltning av den ytan föreslås en gemensamhetsanläggning där 
intresserade fritidshusägare gemensamt bildar en förening som äger och förvaltar båtuppställningsplatsen. 

Gatunät

Till planområdet finns en bilväg med enskilda huvudmannaskap. Sikeå Samfällighetsförening samt 
Granstrands vägförening. De nya fastigheterna ansluts till de båda föreningarna.

Bilvägen driftas och underhålls genom vägföreningarna . Varje enskild fastighet ansvarar för anordnande 
av infart till sina fastigheter samt parkeringsplatser. För de nya tomterna i anslutning till båthamnen 
kompletteras med ny väg som införlivas i Granstrands  vägförening.

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten finns inom planområdet. 

De tillkommande fastigheterna föreslås ansluta till det kommunala vattennätet via ledningar som förläggs 
inom naturmark. Varje fastighet ansvarar för anläggande av enskilt avlopp. 

Utförandet av avloppsanläggningarna prövas av kommunen för att inte försämra vattenkvaliteten.

Dagvatten 
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Dagvatten inom bebyggt område bör så långt som möjligt hanteras lokalt (LOD).

Naturmark

Hårdgjorda ytor ska inte hårdgöras. Naturmarken nyttjas för det rörliga friluftslivet.

Avfall

Ökad andel avfall sker vid exploatering, det ska hanteras enligt riktlinjer och regler för 
avfallshantering. Sortering av brännbara sopor separeras från matavfall.  Plats att lämna 
hushållsavfall  är markerad på kartan inom planområdet väster om badstranden. Kommunen 
ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller 
bortskaffande, deponering. Kommunen har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett 
miljömässigt riktigt sätt. Inom Robertsfors kommun är det samhällsbyggnadskontoret som ansvarar 
för avfallshanteringen.

Fornminnen
Planområdet berörs inte av några fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbeten, ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 §, Kulturmiljölagen (1988:950) omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.  

Eldistribution

Skellefteå kraft äger ledningsnätet inom området, dels en ledning om 12 KV samt 
förgreningsledningar till var fastighet om 0,4 KV. Den föreslagna nya bebyggelsen förutsätts att  
förläggas minst 10 meter från tomtgräns varpå riskerna med magnetfällt förutsätts vara försumbara.

Organisatoriska frågor

Planen handläggs enligt så kallat standardförfarande. Genomförandetiden är 10 år efter det att 
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planen vunnit laga kraft. 

VA-frågor :

Avlopp från tillkommande bebyggelse löses enskilt inom varje fastighet.

Genomförandefrågor
Preliminär tidsplan

Planarbetet genomförs som standardförfarande

Samråd 4:e kvartalet 2017

Granskning 1:e kvartalet 2018

Genomförande 2:a kvartalet 2018

Fastighetsrättsliga frågor 
Ekonomi  

Exploatören ansvarar för kostnader i samband med ny anslutningsväg.

Plankostnderna tas ut i samband med försäljning av mark för bostadsändamål samt mark 
för gemensamhetsanläggning för båtplatser.

Respektive ny fastighetsägare ansvarar för anslutning av vatten och elkraft. 

Varje fastighetsägare har ansvaret att säkerställa anslutning mot väg genom avtal med 
vägföreningen.

Varje fastighetsägare ansvarar för avloppsanläggning samt lokalt omhändertagande av 
dagvatten på sin tomt.

Tomter skall vara minst 1500 m2.

Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning 

Fastighet    5:79  Konsekvens :  Möjlighet att nybilda 20 fastigheter som omfattas av 
planområdet 

Avtal ska upprättas mellan fastighetägaren av Sikeå 5:79 och vägsamfälligheten samt 
vägföreningen.

Tillkommande tomter kommer att som tillfart till området nyttja Sikeå samfällighetsförening  
och i förekommande fall Granstrands vägförening.  

Om överenskommelse inte kan ske på frivillighetens grund ska detta göras genom en 
förrättning av Lantmäteriet där samtliga i förrättningen ingående fastigheter delar på 
kostnaderna enligt myndighetens anvisning.  

Huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Skäl för detta är 
att gatumark och mark som i övrigt är allmänt tillgänglig inte ligger 
under kommunens skötsel.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
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Planförfattare: Roland Lundberg, arkitekt SAR, TM-konsult 
Handläggare: Nina Larsson, Arkitekt

Kommunens handläggare: Sara Forsberg, Byggnadsinspektör      

Robertsfors kommun november 2017

 


