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1. Handlingar i samrådsskedet  

Planbeskrivning  

Plankarta med bestämmelser  

Grundkarta 

Fastighetsförteckning 

2. Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att, inom ett fastställt LIS-område, tillskapa tomter för 

bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska bestå av friliggande bostadshus med erforderliga 

komplementbyggnader. Området saknar idag detaljplan. 

 

Planförslaget uppförs i enlighet med Strandskydd i Umeåregionen där området, Granöudden, 

är utpekad som lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Planförslaget 

möjliggör för avstyckning av 17 tomter mellan 1900-2500 m
2 

stora. Planförslaget handläggs 

med standardförfarande enligt PBL.  

3. Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 

Mark- och vattenområden ska användas för ändamål som de är mest lämpade för. 

Kommunens planläggning ska främja en långsiktigt god hushållning av mark- och 

vattenområden. Planområdet tillskapas på ett utpekat LIS-område där förutsättningarna för 

bostadsbebyggelse pekats ut som lämpliga i Strandskydd i Umeåregionen (2013).  

Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas när planen är genomförd. Inga riksintressen 

bedöms påverkas negativt vid ett plangenomförande.  

4. Plandata 

Läge och areal 

Planområdet ligger utanför byn Skäran, längs kusten, omkring 7 km öster om Ånäset. 

Området ligger mellan Sandudden och Granöudden inom ett utpekat LIS-område. 

Planområdet angränsar till befintlig fritidshusbebyggelse, enskild väg samt skogsmark.  

 

Bortsett från vattenområden är planområdet cirka 94 000 m
2
 stort och inrymmer 17 nya 

tomter, tre befintliga tomter, naturmark och område för väg. 

Markägoförhållanden 

Skäran 3:8 ägs av privatperson. Efter genomförd plan avser fastighetsägare avstycka tomter 

för försäljning. Inom planområdet finns befintliga fastigheterna Skäran 3:9, Skäran 3:10 och 

Skäran 3:11, vilka ägs av privatpersoner.  

 

 



 
 

 

 

 

Ungefärligt planområde markerat i rött.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Översiktsplan för Robertsfors, antagen av kommunfullmäktige 14 februari 1991 har 

framtagna planeringsriktlinjer för kustområdet. Dessa riktlinjer är utarbetade i en kustplan 

(1983). Planen har använts bland annat för att reglera konkurrerande intressen mellan 

fritidsbebyggelse och det rörliga friluftslivet.  

 

För att allmänheten ska ha tillgång till kustområdet för rekreation och naturupplevelser bör de 

attraktiva områden som ännu saknar bebyggelse skyddas mot åtgärder som försämrar 

tillgängligheten. Ny fritidsbebyggelse bör därför tillkomma efter planmässig bedömning och 

främst lokaliseras till områden som i kustplan eller detaljplan är utpekad som lämplig för 

bebyggelse. All ny bebyggelse bör utformas med hänsyn till den traditionella byggnadsstilen.  

Kustinventeringen från 1983 är i nuläget inaktuell och har ersatts med Kustinventeringen 

(2003) och Strandskydd inom Umeåregionen (2013). Ny översiktsplan för Robertsfors har 

påbörjats. 

 

Kustinventering 

Kustinventeringen syftar till att identifiera och beskriva bevarandevärden för naturvård, 

friluftsliv, kulturhistoria och landskapsbild. Inventeringen har gjorts genom förarbete av 

befintligt material, fältinventering och analys. Enligt kustinventeringen bedöms föreslaget 

planområde ha låga naturvärden, låga värden för landskapsbilden samt låga värden för 

friluftslivet. Vid sommarstugor på Granöudden känns stranden privat. Området vid 

Granöudden skulle kunna vara lämpligt för fritidshusbebyggelse under förutsättning att 

hänsyn till landskapsbild tas. 



 
 

 

 

Strandskydd i Umeåregionen 

Strandskydd i Umeåregionen (2013), pekar ut Granöudden som ett område lämpligt för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Området har enligt kustinventeringen låga 

naturvärden och bedöms lämplig för bostadsbebyggelse. Exploatering ska prövas i detaljplan. 

Området bör omfattas av gemensam anläggning för vatten och avlopp vid grupper om fler än 

fem bostadshus. 

 

 

Illustration över utpekat LIS-område enligt Strandskydd i Umeåregionen (2013). 

Detaljplaner 

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

 

Kommunala beslut 

Allmänna utskottet har i beslut Au § 124, Dnr 2015/B0244, ställt sig positiva till upprättande 

av detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8. Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen 

regleras genom avtal mellan Robertsfors kommun och sökande. Sökande ska stå för alla 

planläggningskostnader.  

 

Behovsbedömning 

Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska kommunen göra en 

miljöbedömning av planen om dess genomförande anses medföra en betydande 

miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på någon faktor i 

bilaga 2 och 4 varpå en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. Risk för påverkan 

leder till att faktorn ska behandlas i planbeskrivningen. Dessa är översvämningsrisk, 

rekreationsområde, naturmiljö, skyddsvärd natur, strandskyddsområde, vatten- och avlopp 

samt landskapsbild. Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och delar kommunens 



 
 

 

 

bedömning att planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan varför en 

miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Utöver de faktorer nämnda ovan ska det 

tydliggöras i planhandlingarna hur miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas.  

5. Förutsättningar och förändringar 

Natur 

Mark, vegetation, naturvärden 

Granöudden utgörs till största delen av brukad skogsmark och området domineras främst av 

cirka 10-20 årig tallskog. Längs stranden finns en smal bård av naturgranskog och albård 

sparad. Stranden utgörs av stenig morän. Utanför planområdet, närmast bebyggelsen i norra 

delen av Granöudden finns ett parti med sanddyner som troligen nyttjas lokalt som badplats. 

Planområdet har inventerats och har inga stora naturvärden finns.  

 

 

Stranden nedanför planområdet utgörs av stenig morän. Foto: Sweco 

 

Geoteknik 

Området består till största delen av morän med inslag av svallsediment och grus. En 

geoteknisk undersökning är inte genomförd inom området.     
 

 

 



 
 

 

 

Förorenad mark 

Inom eller i närheten av planområdet finns inget objekt utpekat i länsstyrelsens databas över 

potentiellt förorenade områden.  

Riksintressen och andra intressen 

Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftslivet enligt 3 kap 6 § 

Miljöbalken. Området ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 

områdenas värden. Lövångerkusten är en omkring 50 km lång sträcka av Västerbottenskusten 

och omfattar de norra delarna av Robertsfors samt de södra delarna av Skellefteå kommun. 

Området är starkt präglat av landhöjningen på cirka 9 mm/år. Området har i sin helhet legat 

under högsta kustlinjen (HK). Längs Lövångerkusten finns särskilt goda förutsättningar för 

upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer samt för friluftsaktiviteter på land och i vatten.  

 

Planområdet har utpekats som lämpligt LIS-område och har vid inventering inte haft några 

höga naturvärden. Ett mindre område tas i anspråk varför det inte bedöms vara risk för 

betydande påverkan. En fri passage längs stranden ska beaktas.  

 

 

Planområdet domineras främst av tallskog. Inom området finns inga höga naturvärden utpekade. Foto: Sweco 

  



 
 

 

 

Nationella miljömål och miljökvalitetsnormer 

 

Miljömål: Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Östersjön ska ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 

bevaras. I Västerbottens län finns problem med miljögifter i vatten, sediment och fisk. 

Förutom utsläpp från pågående verksamheter finns det förorenade områden längs kusten där 

läckage sker från mark och sediment. Exploatering av kusten är ett problem för bevarandet av 

grunda miljöer, men även natur- och kulturvärden.  

 

Miljömål: God bebyggd miljö 

Bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 

och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med 

mark, vatten, och andra resurser främjas.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Vattendelegationen beslutar om miljökvalitetsnormer för vatten, som uttrycker den kvalitet en 

vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska 

uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras. Regeringen har 

beslutat om att miljökvalitetsnormer som avser perioden 2009-2015 fortsatt gäller tills nytt 

åtgärdsprogram och normer tas fram. Enligt de miljökvalitetsnormer och klassningar som 

beslutades år 2009 gäller för kustvatten utanför planområdet: 

 

 MKN Kustvatten ekologisk status, kvalitetskrav och tidpunkt:  

God ekologisk status 2015 

 MKN Kustvatten kemisk status, kvalitetskrav och tidpunkt: God kemisk status 2015 

 

Enligt VISS visar statusklassningar och bedömningar, preliminära år 2015 att den ekologiska 

statusen för kustvattnet utanför planområdet fortsatt är god. Den kemiska statusen uppnår ej 

god kemisk status. Det finns ingen risk att ekologisk status/potential inte uppnås 2021. 

Däremot finns en risk att kemisk status/potential inte uppnås år 2021. Miljöproblem år 2015 

bedöms vara miljögifter.  

 

Samlad bedömning 

Planförslaget bedöms inte påverka miljömålen negativt då bebyggelse föreslås inom utpekat 

LIS-område. Inventeringar visar på att området saknar höga naturvärden. I planförslaget har 

en fri passage säkerställts för fortsatt tillgänglighet och skydd för djur och växtlighet. Inom 

planområdet ska avloppsanläggningar utföras genom tillsyn av kommunen. Detta för att 

säkerställa att kvaliteteten är god och ingen negativ påverkan sker på vatten och miljö.  

Planområdet bedöms vara attraktivt och leda till goda boendemiljöer. Hänsyn har tagits till 

kulturmiljö och naturmiljö genom att anpassa bostäder till landskapets förutsättningar. Lägre 

bebyggelse tillåts mot strandkanten och högre bebyggelse möjliggörs mot skogsbryn. Nya 

tomter bidrar till en utveckling av Robertsfors kommun.  



 
 

 

 

Skyddade värden 

Kustinventeringen (2008) visar att området saknar höga naturvärden. Vidare har inga stora 

naturvärden pekats ut i Strandskydd för Umeåregionen (2013). Inga kända kulturmiljöer finns 

i planområdets direkta närhet. Enligt vattenförvaltningsförordningen är kusten utpekad som 

avloppskänsligt vatten för fosfor.  

 

Strandskydd 

 

Illustration över landområde som omfattas av strandskyddet (100 meter). 

Planområdet ligger inom 100 meter från strandlinjen och omfattas således av strandskyddet 

(Miljöbalken 7 kap). Strandskyddets syften är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom 

strandskyddet är det förbjudet att vidta vissa åtgärder, till exempel uppföra nya byggnader, 

anlägga bryggor eller sätta upp staket. För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt 

påverka strandskyddsområdet krävs särskilda skäl. Åtgärden får heller inte påverka 

strandskyddets syften negativt. 

 

Dispens kan ge om området ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen och om åtgärden: 

 Bidrar till utveckling av landsbygden 

 Är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus 
 

I enlighet med PBL 4 kap 17 § upphävs strandskyddet för det område som är skrafferat på 

plankartan. För att allmänheten ska kunna röra sig obehindrat längs stranden och goda 

livsvillkor för växt- och djurlivet bevaras har en fri passage som är 30 meter bred lämnas.  

 



 
 

 

 

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

 

Illustration över befintlig bebyggelse inom och i närheten av planområdet. 

 

Inom planområdet finns tre befintliga tomter för fritidshusbebyggelse. Även ytterligare 

fritidshusbebyggelse finns i området, både västerut och österut. Befintliga tomter i närheten 

av planområdet varierar i storlek. Den minsta tomtstorleken är 1 200 m
2 

och den största 

Befintlig bebyggelse inom planområdet. Foto: Sweco 



 
 

 

 

tomtstorleken är drygt 2 100 m
2
. Genom området går en bilväg som ansluter mot 

fritidshusbebyggelsen runt i kring.  

 

Tillkommande bebyggelse 

Planområdet möjliggör för avstyckning av 17 tomter för bostadsändamål [B]. Tomtstorleken 

är mellan 1 900-2 200 m
2
 och vardera tomt tilldelas en byggrätt om 250 m

2
. Norr om vägen 

möjliggörs för två våningshus genom en byggnadshöjd om 6,5 meter. För att möjliggöra för 

utsikt för bakomliggande husrad tillåts en våning med byggnadshöjd om 4,5 meter närmast 

havet. Takvinkeln får uppföras mellan 27 och 45 grader. Byggnaden får inte placeras närmare 

tomtgräns än 4,5 meter. Byggnaderna får inte uppföras med källare.  

 

Det rörliga friluftslivets behov prioriteras och kring den tillkommande bebyggelsen har 

passager tillgodosetts till och från stränderna genom släppen av naturmark mellan 

kvartersmark. Fri passage längs med stranden utgörs av naturmark och är minst 30 meter 

bred.  

 

Fornlämningar 

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.  

Trafik och parkering 

Till planområdet finns en bilväg med enskilt huvudmannaskap. Bilvägen driftas och 

underhålls genom vägförening. Varje enskild fastighet ansvarar för anordnande av infart till 

sina fastigheter samt parkeringsplatser.  

Störningar 

Området ligger i nära anslutning till Bottenviken. För att säkerställa översvämningsrisk 

regleras att inga bostäder får byggas lägre än 150 cm (RH2000) över medelvattenstånd längs 

kusten. Bebyggelse som byggs strax ovan 150 cm (RH2000) över medelvattenstånd vid 

kusten bör tåla en viss grad av översvämning.  

 

För att motverka erosion och skred bevaras den naturliga vegetationen längs stränderna. Detta 

bromsar också vattenflöden. Inom planområdet finns en 30 meter bred zon utpekad för 

naturmark.  

Teknisk försörjning 

Vatten- och avlopp 

Planområdet ligger inte inom badvattendirektivet. Kommunalt vatten finns inom planområdet 

och de tillkommande tomterna föreslås anslutas till denna. Varje fastighet ansvarar för 

anläggandet av enskilt avlopp. Utförandet av avloppsanläggningarna ska prövas av 

kommunen för att inte försämra vattenkvaliteten.  

 



 
 

 

 

Infiltrationsanläggningar eller markbäddar ska anläggas minst 150 cm över medelvattenstånd 

och med ett avstånd mellan högsta grundvattennivå och spridningsledningar på minst 100 cm.  

 

Dagvatten inom tätbebyggt område ska så långt som möjligt hanteras lokalt (LOD). 

Hårdgjorda ytor ska minimeras. Inom planområdet finns stora ytor avsatta för naturmark. Då 

varje fastighet är mellan 1900-2200 m
2
 och byggrätten är 250 m

2
, kommer det inom varje 

fastighet finnas en stor del mark som inte är bebyggd och vattnet kan därmed infiltreras i 

marken.  
 

Avfall 

Ökad andel avfall sker vid exploatering. Detta ska hanteras enligt riktlinjer och regler för 

avfallshantering. En återvinningsstation finns omkring 400 meter från planområdet.  

6. Genomförandefrågor 

Preliminär tidplan 

Planarbetet genomförs med standardförfarande. 

 

Planprocessen – beräknade tider: 

Samråd  3:a kvartalet 2016 

Granskning  3:e kvartalet 2016 

Antagande   4:e kvartalet 2016  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från det datumet detaljplanen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

För kvartersmark ansvarar fastighetsägare. För allmän platsmark [NATUR] ansvarar 

fastighetsägare Skäran 3:8. För allmän platsmark [VÄG] ansvarar vägförening.  

Ekonomiska frågor 

Fastighetsägare för Skäran 3:8 bekostar upprättande av planhandlingarna. Varje 

fastighetsägare har ansvaret att säkerställa anslutning mot väg genom avtal med 

vägföreningen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Efter laga kraft vunnen detaljplan avser del av fastigheten Skäran 3:8 avstyckas till 17 tomter 

för bostadsändamål. Föreslagna fastigheter delas in enligt fastighetsindelningsbestämmelse i 

plankartan.  

 

Fastighetsindelningen bedöms vara förenlig med PBL 4 kap 18 §. Fastigheterna bedöms vara 

varaktigt lämpade för sitt ändamål, har en lämplig utformning, tillgång till behövliga vägar 

och godtagbara anordningar för vatten och avlopp.   



 
 

 

 

Föreslagen fastighetsindelning 

Fastighet   Bildas av Areal  

Fgh A Skäran 3:8 1 936 m
2
 

Fgh B Skäran 3:8 1 948 m
2
 

Fgh C Skäran 3:8 1 934 m
2
 

Fgh D Skäran 3:8 1 983 m
2
 

Fgh E Skäran 3:8 1 974 m
2
 

Fgh F Skäran 3:8 1 952 m
2
 

Fgh G Skäran 3:8 1 982 m
2
 

Fgh H Skäran 3:8 2 455 m
2
 

Fgh I Skäran 3:8 2 044 m
2
 

Fgh J Skäran 3:8 2 098 m
2
 

Fgh K Skäran 3:8 2 041 m
2
 

Fgh L Skäran 3:8 2 037 m
2
 

Fgh M Skäran 3:8 2 053 m
2
 

Fgh N Skäran 3:8 2 056 m
2
 

Fgh O Skäran 3:8 2 041 m
2
 

Fgh P Skäran 3:8 2 227 m
2
 

Fgh Q Skäran 3:8 2 233 m
2
 

    

Föreslagna gemensamhetsanläggningar 

Beteckning Delägande fastigheter Anläggningens ändamål 

g1 Fgh P, Fgh Q, Skäran 3:9, 

Skäran 3:10 och Skäran 3:11 

Utfartsväg 

g2 Fgh I, Fgh J Utfartsväg 

g3 Fgh K, Fgh L Utfartsväg 

Tekniska frågor 

Varje fastighetsägare har ansvar för anläggandet av avloppsanläggning och att denna sker 

enligt gällande föreskrifter. Ansökan och tillsyn sker via kommunen.  

7. Konsekvenser av planens genomförande 

Planförslaget innebär att det i ett kustnära område tillskapas möjlighet till avstyckning av 17 

tomter för bostadsändamål. Planområdet ligger beläget vid havet i ett naturnära landskap. 

Rekreationsvärdena är stora och området är utpekat som riksintresse både för naturvård och 

friluftsliv. I de inventeringar som genomförs visas att föreslaget planområde inte innehåller 

några höga naturvärden och är därför utpekad som ett LIS-område. Trots antalet föreslagna 

tomter för bostadsändamål kvarstår en stor del naturmark. Vattenområdet föreslås inte 

möjlighet till exploatering genom ex bryggor och kommer fortsättningsvis vara tillgängligt för 

allmänheten samt växt och djurlivet. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena 

negativt. 



 
 

 

 

Planområdet ligger omkring 7 kilometer från Ånäset. I Ånäset återfinns den dagliga servicen, 

både kommersiell och offentlig. I närheten av planområdet finns främst fritidshusbebyggelse, 

därför är ingen service utvecklad i närområdet. Genom att utveckla området kring 

Granöudden möjliggörs för fler att ta del av attraktiva boendemiljöer. Området blir mer 

befolkat och en större trygghet kan upplevas både för ägare av fritidsbostad, befintliga bosatta 

och inflyttande. Robertsfors kommun har haft en befolkningsutveckling med nedåtgående 

trend och den demografiska strukturen har blivit allt åldrande. Robertsfors kommun behöver 

locka till sig nya innevånare och planförslaget ses som ett positivt steg i denna utveckling.   

Planområdet är utpekat i Umeåregionens tematiska tillägg till översiktsplanen Strandskydd i 

Umeåregionen, där syftet med planen varit att peka ut strategiska områden för 

utvecklingsåtgärder i strandnära lägen. Detta för att förstärka och utveckla en levande 

landsbygd.  

8. Medverkande tjänstemän 

Planarbetet har utförts på uppdrag av Allmänna utskottet. Förutom kommunens tjänstemän 

har Sweco medverkat i planarbetet.  
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