
Behovsbedömning  Detaljplan för Sikeå 5: 79 , Robertsfors kommun Västerbotten 
Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen.  

Planens syfte 

Detaljplanen syftar till att, tillskapa tomter för bostadsbebyggelse/ fritidshus spridda på tre olika områden. Bebyg-
gelsen ska bestå av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. Området saknar idag detaljplan 
men ligger iväster i anslutning till ”Må bra byn”, samt i öster i anslutning till en tidigare detaljplan.

Lämpligt antal tomter utreds i planprocessen. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att upp till cirka 15-16  
nya tomter bör inrymmas i detaljplanen.  En gemensamhetsanläggning föreslås även inom planområdet med möjli-
het till sjösättningsmöjlighet och uppställning av båt vintertid.

Figur 1 Ungefärligt planområde markerat i rött. Planområdet ligger strax norr om Sikeå hamn, ca en mil från Roberts-
fors. 

Bild 1 Ungefärliga planområden markerade 



Gällande planer 
Översiktsplan för Robertsfors, antagen av kommunfullmäktige 14 februari 1991 har 
planeringsriktlinjer för kustområdet. Dessa riktlinjer är utarbetade och senast reviderade  i en kustplan (2008). 
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 i anslutning till befintlig bebyggelse eller i anslutning till
 idigare beslutad detaljplan som är utpekad som lämplig för  bebyggelse. All ny bebyggelse bör utformas med hänsyn 
till den traditionella byggnadsstilen.  
Ny översiktsplan för Robertsfors har påbörjats.

Kustinventering (2008), syftar till att identifiera och beskriva bevarandevärden för naturvård, 
friluftsliv, kulturhistoria och landskapsbild. Inventeringen har gjorts genom förarbete av 
befintligt material, fältinventering och analys. I kustinventeringen bedöms området ha låga 
naturvärden.

Vindkraft i Umeåregionen: Områdesbeskrivning Öster om Bygdeå och Sikeå föreslås ytterligare ett havsbaserat vind-
kraftsområde. I väster åt land avgränsas området av närheten till kustlinjen och till havs av bottendjup. I norr finns 
dels frisiktsområde och dels Lövångerskusten som är av riksintresse för naturvården. 



Områdesbeskrivning 
Område ligger norr om  Sikeå hamn och de två långsmala uddarna spikskäret och Granskär. Området är exploaterat 
av fritidshusbebyggelse, Spikskäret och Granskäret är tidigre fiskelägen som idag utgör fritidshus. Bedömning natur-
värden Stränderna utgörs av moränstrand eller finjordssediment längre in i vikarna. Området bedöms genom sin ex-
ploaterade status ha små värden.  

Bedömning av landskapsbildens värden: Området har måttliga värden för landskapsbilden. 

Bedömning av värden för friluftsliv så är Sikeå hamn ett viktigt nav för båtlivet i regionen. Området har små värden 
för naturmiljön och bör kunna lämpa sig väl för ytterligare exploatering. Med den täta exploateringen av fritidshus i 
Ulldalsviken känns stranden helt privat vilket medför att några byggnader till inte stör, snarare skapar trygghet socialt.

Beslut 
Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska kommunen göra en 
miljöbedömning av planen om dess genomförande anses medföra en betydande 
miljöpåverkan. En plan anses medföra betydande miljöpåverkan om den enligt 4 § f) utarbetas 
för jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, 
avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller 
markanvändning. I sista stycket i 4§ sägs att i fråga om detaljplaner enligt plan- och 
bygglagen som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå ska, genomförandet 
antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen med beaktande av de 

kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning finner att så är fallet.  

 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på någon faktor i bilaga 2 och 4 
varpå en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. Risk för inverkan leder till att 
faktorn ska behandlas i planhandlingarna. Översvämningsrisk, rekreationsområde, naturmiljö, 
skyddsvärd natur, strandskyddsområde, vatten- och avlopp och landskapsbild ska särskilt 

studeras i fortsatt detaljplanearbete.



Motiv till beslut 
Behovsbedömningen grundas på nedanstående tabell vilken går igenom planens 
miljöpåverkan.  
 
Planområdet avser användning för bostadshus/ fritidshus. 
Inventering inte visat på några höga värden för natur, friluftsliv eller landskapsbild. Påverkan 
på dessa faktorer ska lyftas i planbeskrivningen.  
Enligt genomgången finns det inte någon faktor som riskerar betydande miljöpåverkan. 
Faktorer med risk för inverkan behandlas i planbeskrivningen. Bedömning görs att 
miljökvalitetsnormer inte kommer att överskridas. Robertsfors kommun 
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Sammanfattning    

               JA          Nej

Påverkas Natura 2000    X
Detaljplan för tillståndspliktig verksam-
het enligt 

MKB-förordningen.

X

Annan betydande påverkan    X
Påverkas riksintresse (rennäringen, yr-
kesfisket, naturvården, kulturmiljövår-
den, friluftslivet, 

värdefulla ämnen eller material, anlägg-
ningar, totalförsvaret eller enligt MB kap 
4

X

 Positiv inverkan

Miljön Genom att komplettera med en utökad bebyggelse  i en redan etablerad fritidsbe-
byggelse, med utbyggt vägnät och vattenförsörjning  och en attraktiv 

havsnära miljö, blir det fler som får möjligheten till ett populärt område utan att 
trycket på miljön ökar nämnvärt. Fyra av tomterna ligger i anslutning till ”Må bra 
byn” vilket måste ses som en positiv utvecklingsmöjlighet för det tidigare kommu-
nala initiativet att utveckla Miljömässigt byggande. 

Det leder dessutom till en positiv tillväxt i Robertsfors kommun.  
Hälsa Att fler människor kan vistas stora delar av året i skog och mark främjar ett hälso-

samt liv. Möjlighet till självförsörjning med fisk från havet, bär och svampplock-
ning.



 Bedömning enligt kriterierna i MKB-förordningens bilaga 2 och 4 

Platsen

Ingen el-
ler liten 
risk för 
inverkan

Risk för 
inverkan

Risk för 
betydande 
påverkan

Kommentarer

Befintliga miljöns känslighet X Ungskog, planterad

Geologi/Hydrologi X Morän

Skredrisk x

Risk för översvämning x

Risk för brunnar

Ljusförhållanden x Låg bebyggelse, Det förut-
sätts ingen skugga på

Omgivande bebyggelse
Markradon x

Förorenad mark x

Förorenad luft x

Buller x

Elektromagnetiska fält x Tvåkraftledningar i området

12 kv och 0,4 kv



Verksamheter som medför 

risk för miljö och hälsa, i 

eller i närheten av 

planområdet

X

Rekreationsområde X Planområdet ligger inte 
inom riksintresse för frilufts-
livet. 

Tyst och ostörd miljö x Den ökade exploateringen 
med för ingen risk för ökat 
ljud eller buller

Naturmiljö x Planområdet ligger inte 
inom skyddade områden 
enligt Naturvårdsverket.

Kulturmiljö x Planområdet ligger inte 
inom riksintresse för kultur-
miljövård.

Kända skyddsvärda arter

Strandskydd

x Området med de föreslagna 
tomterna ligger mer än 100 
meter från strandlinjen.

Någon inventering av arter 
är inte utförda.

Vattenskyddsområde x Planområdet ligger inte 
inom vattenskyddsområde.

Påverkan

Påverkan på andra projekt x

Dagvattenhantering x Föreslås lokalt omhänderta-
gande av dagvatten på egen 
tomt.

Avloppshantering x Föreslås egna typgodkända 
avloppsanläggningar, egna 
eller gärna i samverkan med 
flera fastigheter i grupp.



Trafikpåverkan x En marginell ökning av trafik 
i området förväntas men 
bedöms inte vara negativ.

Påverkan i landskapet X

x

Områdets karaktär med 
småskaliga fritidshus från 
tidigt 40-tal till nyligen 
byggda villor medför att 
området tål en variation av 
byggnader såväl i storlek på 
marken som på höjden

Detaljplanen bör dock be-
gränsa byggnadsytan som 
en anpassning till befintlig 
bebyggelse.

Påverkan på 

energikonsumtion

x Energikonsumtionen i områ-
det ökar vid 

exploatering. Bedöms inte 
leda till negativ påverkan.

Utnyttjande av mark x Tidigare oexploaterad mark 
tas i anspråk.

Utnyttjande av vattenområde x En gemensam-hetsanlägg-
ning för båtplatser medför  
en bättre organisation/ 
skötsel av båtplatser än när 
det sker av var och en.

Utnyttjande av övriga 

naturresurser

x

Alstrande av avfall x En viss mängd ökat avfall i 
området. Uppställningsplats 
för soptunnor tillämpar sor-
tering av avfall.

Alstrande av föroreningar x

Alstrande av risk för hälsa x

Alstrande av risk för miljön x

Alstrande av annan störning

x



Planen                                         Ja                Nej  Kommentarer

Ger planen möjlighet till 

miljöfarlig verksamhet

x

Avser planen reglera 

miljöfarlig verksamhet

x

Har planen betydelse för 

andra planers miljöpåverkan

x

Är planen förenlig med 

miljömålen

x


