
Yttrande – stadsarkitekten i Robertsfors kommun 

Ärende Förhandsbesked – köp av mark 

Dnr 2016/B0246 

Ort Öster om Gumboda, vid Gumbodafjärden 

Fastighet Gumboda 9:29 

 

Fastighetskarta – Gumboda 9:29 markeras med grönt 

Ärende-
beskrivning 

Förhandsbesked med ansökan om att fastighetsägaren till Gumboda 9:29 köper 
blåmarkerat område på karta nedan (3 olika alternativ): 

Alternativ 1-3 

 

 



Förutsättningar Området: 

 består av skogsmark mellan bostadsfastigheter. 
 är inte detaljplanelagt och berörs inte av områdesbestämmelser. 
 berörs av helt av generellt strandskydd (100 meter mot land och vatten). 
 Ingår inte i LIS-område. 
 Berörs inte av skyddade natur- eller kulturmiljöer (se bifogad checklista). 

Yttrande Området är strandskyddat och består av skogsmark mellan bostadsfastigheter, del 
av fri passage i området. Det är inte lämpligt att ”täppa till” denna passage mellan 
fastigheter och det finns inget särskilt skäl att medge dispens från strandskyddet 
(enligt 7 kapitlet miljöbalken). 

Sammanfattningsvis bedöms att åtgärden är olämplig och strider mot miljöbalkens 
regler kring åtgärder inom strandskyddade områden. 

 

Örnsköldsvik 26 september 2016 

 

Johanna Söderholm 

Stadsarkitekt 
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CHECKLISTA FÖR STRANDSKYDDSDISPENS 
 

Ärende Yttrande om strandskyddsdispens för köp av mark från fastigheten 
Gumboda 9:25 till fförmån för fastigheten Gumboda 9:29 vid 
Gumbodafjärdens strand. 

Strandskydd Vid Gumbodafjärden råder generellt strandskydd (100 meter mot 
land och vatten). 

Kommunala 
planer 

Robertsfors kommun tagit fram ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för strandskydd, LIS (Landsbygdsutveckling I 
Strandnära lägen). Kommunen har valt ut de områden där de 
önskar en utveckling av landsbygden förutsatt att det finns befintlig 
infrastruktur och att nyetablering inte kommer i konflikt med natur- 
eller kulturvärden.  

Aktuellt område ingår inte i något LIS-område. 

Fastigheten är inte detaljplanelagd och berörs inte av några 
områdesbestämmelser. 

Upprättad av Johanna Söderholm, Tyréns AB 

Upprättad, datum 2016-09-26 

Checklista skyddsobjekt 
 
 

Ingen eller m
kt liten risk 

för negativ inverkan 

R
isk för negativ 

inverkan 

R
isk för betydande 

negativ påverkan 

Kommentarer  

Förutsättningar för platsen och 
planförslagets påverkan 

    

Berörs/påverkas skyddade områden: 

Riksintressen 3 och 4 kap mb x   Berörs inte 

Nationalpark 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Kulturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturminne 7 kap mb x   Berörs inte 

Biotopskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Objekt berörda av generellt 
biotopskydd (alléer, källor, 
odlingsrösen, pilevallar/allé av 
pilar, åkerholmar, småvatten 

x   Berörs inte 
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samt stenmurar och våtmarker i 
jordbruksmark) 

Djur- och växtskyddsområde       
7 kap mb 

x   Berörs inte  

Miljöskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Vattenskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Interimistiska förbud 7 kap mb x   Inga kända 

Natura 2000 område x   Berörs inte 

Områdesskydd enligt 
internationella konventioner 
(ramsarområden, BSPA-
områden, MPA-områden) 

x   Berörs inte 

 

Landskapsbildskyddsområde x   Berörs inte 

Naturvårdsavtal x   Berörs inte 

Världsarv x   Berörs inte 

Biosfärsområden x   Berörs inte 

Skyddsvärda objekt eller 
områden i övrigt 

x   Inga kända 

Berörs/påverkas artskyddade och/eller 
rödlistade arter? 

x   Inom närområdet har inga 
hotade/rödlistade arter 
observerats (under åren 2000-
2016). 

Berörs/påverkas kulturmiljö? x   Området/Fastigheten berörs 
inte av några (kända) 
fornlämningar.  

Berörs/påverkas naturmiljö och/eller 
biologisk mångfald? 

x   Delvis 

Berörs/påverkas möjligheten till 
rekreation- och friluftsliv? 

 x  Delvis, fri passage försvåras. 

Berörs/påverkas tysta/ostörda miljöer? x   Berörs inte 

Berörs/påverkas materiella tillgångar? x   Berörs inte 

Påverkas stads- och stads-
/landskapsbilden? 

x   Delvis, men ej betydande. 

Berörs/påverkas planområdet av 
förorenade mark- och vattenområden? 

x   Inga kända 

 


