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Förord
Vi som lever och verkar i Robertsfors kommun med dess olika 
möjligheter, förutsättningar och rikedomar, behöver olika 
redskap för att planera vår gemensamma framtid. Ett av dem 
är den kommunövergripande Översiktsplanen som vi nu har 
tagit fram.

Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen planerar att 
använda mark och vatten i framtiden. Robertsfors ska ha en 
fortsatt tillväxt och utveckling och det ska ske på ett hållbart 
sätt. Planen beskriver hur kommunen tar ställning till 
utveckling och bevarande som rör till exempel boende, fritid, 
naturvård, infrastruktur som vägar, järnvägar och många fl er 
områden. 

Miljö, klimatförändringar och hållbarhetsfrågor är viktiga. 
Planen beskriver utvecklingen både på landsbygden och i 
tätorterna. Vår nya översiktsplan kommer bli en vägledning 
och ett stöd för de kommunala verksamheterna i besluts-
fattandet och i den långsiktiga planeringen och också ett stöd 
för andra som bedriver verksamheter i vår kommun. 

Karin Ahnqvist
Kommunchef
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Läsanvisning
Inledning & bakgrund
Varje kommun ska upprätta en översiktsplan som omfattar 
hela kommunens geografi ska yta. Framtagen handling är ett 
förslag till samrådshandling, utarbetad under 2015 och 2017. 

Målbild Robertsfors kommun 2030
Målbilden för Robertsfors kommun 2030 består av fyra del
områden som alla beskriver de framtida ställningstaganden 
som Robertsfors kommun bör arbeta utifrån. Målbilder med 
tillhörande ställningstaganden och rekommendationer är 
framtagna av en politisk styrgrupp i sammarbete med 
tjänstemän från Robertsfors kommun.

Planförslag
Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en sam-
manvägning av mark- och vattenanvändningen som beskrivs 
i temadelarna. Översiktsplanen fokuserar på de strategiskt 
viktiga frågeställningarna som har lyfts fram av politiken i 
uppdraget med att ta fram en ny översiktsplan. Här fi nns också 
plankartor som visar Robertsfors kommun i delarna norr, 
söder, öst och väst och tre stycken inzoomade kartor på de 
största tätorterna i kommunen. 

Förutsättningar 
Här fi nns förutsättningar för planeringen som redovisning av 
riksintressen. Här utreds vad planen får för konsekvenser och 

Konsekvenser av planen
Här utreds vad planen får för konsekvenser och  här fi nns mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB).

Samrådsredogörelse
Samråd har hållits med allmänheten som redovisas i samråds-
redogörelsen.

 



INLEDNING & 
BAKGRUND
I inledningsdelen beskrivs vad en 
översiktsplan är och vilket syfte den har i 
kommunen. Här beskrivs även en kort bakgrund om 
Robertsfors kommun.



Robertsfors kommun har beslutat att upprätta en ny över-
siktsplan med en målbild om hur samhället ska se ut år 2030. 
Tanken är att planen ska spegla kommunens invånare och de-
ras behov och syn på samhällsutvecklingen, vad som behöver 
utvecklas och hur det ska ske. 

Det övergripande syftet med en översiktsplan är att skapa för-
utsättningar för långsiktiga hållbara lösningar för Robertsfors 
utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska 
faktorer. Att skapa ett Robertsfors som är tillgängligt, tryggt 
och öppet med natur- och kulturhistoriska miljöer som 
samspelar med förtätning och förnyelse av befi ntliga områden 
är en viktig del i detta arbete.

En översiktsplan
Syftet med översiktsplanen är att kommuner, ska enligt plan- 
och bygglagen (PBL) använda detta styrdokument som ett 
verktyg i sin framtida samhällsplanering. Översiktsplanen ska 
ange inriktningen för den långsiktliga utvecklingen av mark- 
och vattenområden och hur den bebyggda miljön ska använ-
das, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även redovisa 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökva-
litetsnormer.

Översiktsplanen tydliggör viljeinriktningen för stadens fram-
tida utveckling i förhållande till regionala mål, planer och 
program  samt omgivande kommuner, länsstyrelse och explo-
atörer. Den fungerar också som ett gemensamt planerings-
underlag inom stadens organisation. Översiktsplanen är inte 
bindande, men ger vägledning vid detaljplanering och övrig 
utveckling av olika områden, som sammantaget ska leda till 
en hållbar utveckling av Robertsfors kommun. 

InledningInledning

Översiktsplanen innehåller
 utvecklingsstrategier och riktlinjer.

Utvecklingsstrategierna är väg-
ledande och visar vägen för hur 

Robertsfors kommun ska nå målbil-
den år 2030 med hållbarhet i fokus. 

Riktlinjerna är mer konkreta och ska 
vara styrande i arbetet med 

samhällsutvecklingen.

”

”



Robertsfors kommuns förslag 
till ny översiktsplan 
Kommunen har tagit fram en vision och ett antal målområden 
som bygger på den av kommunfullmäktige antagna strategin 
för kommunen. För att nå dit krävs både uppoff ringar och re-
surser. Ambitionen är att översiktsplanen ska vara reglerande 
samtidigt som den ska vara inspirerande och uppmanande. 

Robertsfors kommuns översiktsplan 2017 redovisar hur 
kommunen ska utvecklas både vad gäller den redan byggda 
miljön men även mark- och vattenanvändning. Planen beskri-
ver också hur kommunen ska se till att vara en bra plats för alla 
som bor och verkar här samt en plats där folk vill bo kvar. 

Det här dokumentet är ett förslag till Robertsfors kommuns 
översiktsplan. Under samrådstiden har myndigheter, kommu-
nens invånare och andra berörda såsom näringsliv och orga-
nisationer möjlighet att komma in med synpunkter på föresla-
gen översiktsplan. 

Inledning

Samrådshandling - när kommunen samråder med 
invånare, företagare,  föreningar, myndigheter m.fl . 
för att få synpunkter. 

Utställning - när det justerade förslaget   
ställs ut och nya synpunkter samlas in. Miljökonse-
kvensbeskrivningen samråds.

Antagande - Kommunfullmäktige slår   
fast Översiktsplanen. 

PBL 3 kap. Översiktsplan

1 § Varje kommun ska ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela
kommunen.
2 § Översiktsplanen ska ange
inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska ge vägledning för beslut
om hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och
bevaras.
3 § Översiktsplanen är inte bindan-
de.
4 § Kommunen ska i översiktspla-
nen redovisa sin bedömning av
hur skyldigheten att enligt 2 kap.
ta hänsyn till allmänna intressen
vid beslut om användningen av
mark- och vattenområden kommer
att tillgodoses. I redovisningen ska
riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken anges särskilt.
5 § Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den
avsedda användningen av mark- 
och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den 
byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att 
tillgodose de redovisade riksintres-
sena och följa gällande miljökvali-
tetsnormer.
4. hur kommunen i den fysiska
planeringen avser att ta hänsyn till
och samordna översiktsplanen med
relevanta nationella och regionala
mål, planer och program av be-
tydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgo-
dose det långsiktiga behovet av
bostäder, och
6. sådana områden för landsbygds-
utveckling
i strandnära lägen som
avses i 7 kap. 18 e § första stycket
miljöbalken. Lag (2014:224).
6 § Översiktsplanen ska utformas så
att innebörden och konsekvenser-
na av den tydligt framgår.

Översiktsplanens process
Planprocessen vid upprättande eller ändring av en översikts-
plan regleras enligt PBL 3 kap. Processen med att ta fram en 
översiktsplan ska ske med öppenhet och insyn och syftar till 
att skapa ett starkt medborgarinfl ytande. På så sätt får 
kommunens beslutsfattare en bild av vad medborgarna 
önskar och tillsammans skapas en bättre översiktsplan. 
Planprocessen indelas i följande steg:
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Robertsfors bakgrund
Robertsfors är en kustkommun i Västerbottens län som ligger 
mellan Skellefteå i norr och Umeå i söder. De tre största tätor-
terna i kommunen är Bygdeå, Robertsfors och Ånäset.

Kommunen bildades 1974 genom en sammanslagning av 
Nysätra och Bygdeå kommuner. Centralort blev då Robertsfors 
som är en gammal bruksort med anor från 1700-talet. 

Robertsfors kommuns landareal är 1 292 km2 (kommunfakta 
2015) och har 6 800 invånare (dec 2016 scb).

Europaväg 4 länkar Robertsfors till Umeå (ca 55min) och till 
Skellefteå (ca 1timme 20min). Norrbotniabanan planeras byg-
ga med stopp i Robertsfors kommun.

Den tidigare översiktsplanen för Robertsfors kommun antogs 
år 1991 av kommunfullmäktige och en fördjupad översikts-
plan för Rickleån antogs 1994. Då dessa dokument är gamla 
anses en ny översiktsplan för kommunen vara nödvändig för 
ytterligare utveckling. 

Befolkningen i Robertsfors kommun minskar. De senaste
10 åren har kommunen tappat nästan 500 invånare, från
7 300 till 6 800 personer.

Idag sker en befolkningsökning i den södra kommundelen 
samt i Robertsfors tätort. Kommunens strategiska läge som 
sammanbinder Umeåregionen och Skellefteåområdets arbets-
marknader skapar unika förutsättningar för utveckling. 

Den långa havskusten, totalt 23 mil, är en tillgång som mås-
te utnyttjas bättre för befolkningsutvecklingen. Robertsfors 
kommun vill erbjuda attraktiva boendemiljöer nära vatten i en 
växande närings- och arbetsmarknadsregion. 

 

Bakgrund
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I Robertsfors kommun går de tre dimensionerna av långsiktig håll-
bar utveckling (social, ekonomisk och miljömässig) i takt. Utveck-
ling och arbete präglas av en helhetssyn där de tre 
dimensionerna utgör grunden. 

År 2030 är långsiktig hållbar utveckling inte ett särskilt arbetsom-
råde utan går som horisontellt kriterium genom samtliga arbets-
områden avseende beslut och aktiviteter.

MÅLBILD ROBERTSFORS 
KOMMUN 2030
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Vision och mål
Den övergripande visionen för Robertsfors kommun är ''Vision 
om världens bästa kommun 2030 med 7 500 invånare som 
mål''. Kommunen är i frontlinjen vad gäller hållbar utveckling 
och är en levande modell och förebild för alla andra kommu-
ners arbet med hållbar utveckling. Översiktsplanens målbilder 
och ställningstagande för infrastruktur, attraktivt boende, 
näringsliv och handel samt god livsmiljö har alla tagits fram i 
en fast förankring att med helhetssyn nå i visionen och målen 
om en hållbar utveckling. I kaptlet konsekvenser av planen 
behandlas miljömålen.

Hållbar utveckling är en helhetssyn bestående av tre dimensi-
oner; ekologisk, ekonomisk och social. För att uppnå en håll-
bar utveckling krävs samsyn och samplanering mellan de tre 
dimensionerna först då alla dimensioner ingår i det dagliga 
arbetet uppstår processen hållbar utveckling. Detta innebär 
att arbetet berör allt utskottsarbete och att genomförandet 
kräver samverkan mellan olika kompetensområden och ett in-
tegrerat synsätt. Annorlunda uttryckt så innebär ett långsikigt 
hållbart samhälle att ekonomisk utveckling, social välfärd och 
sammanhållning förenas med en god miljö.

Social
Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram in
fl ytande och jämlikhet, att individen  känner trygghet och 
delaktighet.

Ekologisk
Den ekologiska dimensionen handlar om att hushålla med 
naturresurser, som vattnens, jordens och ekosystemens pro-
duktionsförmåga. Den handlar också om att minska påverkan 
på naturen och människors hälsa. Att värna de givna naturre-
surserna är en förutsättning för hållbar utveckling

Ekonomisk
Ekonomisk tillväxt brukar framhållas som en förutsättning för 
utveckling. Samtidigt gäller att ekonomisk utveckling inte kan 
ske om miljön försämras och om det inte sker en tillväxt i det 
sociala kapitalet, såsom hälsa och utbildning. Friska invånare 
bidrar till exempel till ökad produktivitet.

Målbild Robertsfors kommun 2030

''Hållbar utveckling är 
en samhälls-

utveckling som 
till godoser dagens 

behov utan att äventyra 
kommande 

generationers 
möjligheter att 
tillgodose sina 

behov.''
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Fyra utvalda aspekter
Helhetsperspektivet är som tidigare sagts grunden för hållbar 
utveckling, men samtidigt måste arbetet brytas ner för att bli 
eff ektivt och ge tydliga resultat. Målen sätts ytterst i fullmäkti-
ges koncernövergripande styrkort. Utöver detta pekar fullmäk-
tige på ett antal prioriterade fokusområden som styrelsen
/utskotten har att beakta vid utformandet av sina respektive 
styrkort.

Med den övergripande visionen om att vara den bästa kom-
munen 2030 som bakgrund har fyra aspekter identifi erats och 
kommer utgöra grunden till planförslaget:

Infrastruktur Attraktivt boende

Näringsliv och handel God livsmiljö

Målbild Robertsfors kommun 2030
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Infrastruktur
En viktig prarameter som bidrar med attraktivitet i en stad 
är delvis energieff ektiva, bekväma och ändamålsenliga resor 
och transporter till och från en plats. Bra kommunikationer är 
avgörande för att  kommunen och regionen fortsatt ska kunna 
expandera och vara attraktiv för medborgare, exploatörer och 
turister. Dessutom är kommunikationerna avgörande för att 
garantera att invånare och besökare i kommunen får möjlig-
het till säker sjukvård, chans till högre utbildning och möj-
ligheterna att nyttja kultur- och fritidsutbud i angränsande 
kommuner. Goda möjligheter till eff ektiva pendlings- och 
tjänsteresor är även en viktg förutsättning för näringslivsut-
veckling.

I fortsatt planering med Norrbotniabanan föreskråkar Roberts-
fors kommun station i Ånäset, Robertsfors och Bygdeå.

I Robertsfors kommun fi nns ungefär 2100 arbetstillfällen. 
Inpendlingen ligger stadigt på just under 400 st och ut-
pendlingen ligger på ca 1200 st. Pendlingen till och från 
kommunen är en strategisk viktig fråga där olika nationella 
och regionala beslut kommer att ligga till grund för framtida 
eff ektiviseringslösningar inom pendling. Norrbotniabanan, 
dubbelfi lig E4:a med mitträcke samt stabil digital infrastruktur 
är saker som kommer att underlätta pendlingen. Ett längre 
avstånd behöver inte i framtiden, betyda längre resväg i tid. 

Vidare är målet att i tätorterna minska på trafi kens bariärver-
kan och göra upp en plan för hur oskyddade traikkanter och 
kollektiva resor ska prioriteras. Säkra vägar för oskyddade tra-
fi kanter ska fi nnas runt om i kommunen och särskilt i anslut-
ning till skolor, förskolor, Norrbotniabanan och E4. 

För att kollektivtrafi ken ska förbättras är målet att det möjlig-
görs för god framkomlighet och turtäthet och binda samman 
viktiga målpunkter inom tätorterna. Robertsfors invånarean-
tal medför att kollektivtrafi ken behöver fungera bra för att få 
någon lönsamhet. Om vi kan förbättra förutsättningarna för 
långa resor medför det en större arbetsmarknad. Tåg är det 
självklara valet för mellankommunala resor och möjligheterna 
för arbetspendling till och från tätortsområdet ska förverkli-
gas. Det medför även att trafi kplaneringen till stationsområ-
den blir vägledande för hållbar infrastruktur och pendling. 

Målbild Robertsfors kommun 2030



15

Attraktivt boende
År 2030 är Robertsfors kommun ett självklart alternativ för 
boende och företagande. Här fi nns en livsmiljö som präglas 
av social gemenskap, närhet och enkelhet. Det är nära mellan 
människor, nära till beslutsfattare och tjänstemän. Här fi nns 
den lilla kommunens alla fördelar samtidigt som goda kom-
munikationer ger oss stadens alla fördelar. Med andra ord 
fi nns här närhet till naturen samtidigt med närhet till Umeå, 
Skellefteå, Vasa och Stockholm. Enkelhet präglar såväl um-
gänget mellan människor som den kommunala förvaltningen. 
Vi fokuserar på möjligheterna och övervinner hindren.

Robertsfors kommun är år 2030 synonymt med hög föränd-
ringsbenägenhet och nytänkande. Andan i kommunen präg-
las av nyfi kenhet och omvärldsorientering. Hit dras människor 
för att det är tillåtet att både lyckas och misslyckas, det viktiga 
är att vilja utvecklas och våga prova. Det är ”högt i tak” och 
allas åsikter får respekt i den allmänna debatten. Den kom-
munala organisationen präglas av serviceanda och alla ser sig 
som ambassadörer och marknadsförare av Robertsfors 
kommun.

Möten kräver människor och en plats att mötas på. En livfull 
utomhusmiljö är beroende av fl er bostäder och arbetsplatser i 
Robertsfors kommun. Därför prioriteras förtätning av bostäder 
och verksamheter framförallt i tätorterna. Förtätning kan ske 
genom exploatering i befi ntliga bebyggelsestrukturer.

Vidare för att möjliggöra förtätning av bostäder och kommu-
nens mål med yttreligare exploatering av kvalité lokaliseras 
det till de områden som är mest fördelaktiga. Planering och 
byggande ska koncentreras till tätorterna samt byar i pend-
lingsvänliga lägen såsom Sikeå med Robertsfors tätort, Präst-
berget i Bygdeå med tyngd på södra delen, Ånäset tätort och 
Sikeå med ytterligare handel och industri närmast E4an. Övri-
ga stråk med utveckling för bostäder fi nns ytterligare söderut 
mot Umeå, längs med kustlandet. 

''Vi fokuserar på 
möjligheterna och 

övervinner hindren''

Målbild Robertsfors kommun 2030
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Näringsliv och handel
År 2030 är Robertsfors kommun känd som den företagsamma 
kommunen. Här fi nns ett näringslivsklimat präglat av nytän-
kande och samverkan. Grunden till detta har lagts redan i 
skolan där den pedagogik som används utgår från företag-
samt lärande. Robertsfors kommun är tillsammans med Ume-
åregionens övriga kommuner ”Sverigebäst” på samverkan 
mellan skola och omvärld. Utvecklingen har tagit sitt avstamp 
i de befi ntliga företagen inom industri och jordbruk. Särskilda 
satsningar har lett fram till en växande besöksnäring. 

Robertsfors kommun strävar efter hållbar energiförsöjning och 
ska vara kärnkraftfritt.

Den ökade kunskapen och förståelsen av långsiktigt hållbar 
utveckling har medfört att nya aff ärs/företagsidéer utvecklats 
med avknoppningar och nyetableringar som följd. Robertsfors 
kommun ses som ett kompetenscentrum avseende verkstads-
industri och hållbar utveckling. Hit kommer människor och 
företag för såväl den öppna och tillåtande attityden som för 
att hitta kompetens och kunskap.

Vidare är näringslivet och handeln beroende av goda kommu-
nikationer och attraktiva samhällen med trivsamma miljöer 
och en väl fungerande samhällsservice. I kommunen fi nns 
kända verksamma industrier. Dessa industrier tillsammans 
med kommunens rika natur-, kultur och fritidstillgångar ska-
par goda förutsättningar för tillväxt i kommunen. Det är viktigt 
att kommunen fortsättningsvis samarbetar med näringslivet 
för att öka förståelsen för deras behov och hur olika off entliga 
verksamheter påverkar förutsättningar för företagande. 

Därefter är handel och besöksnäring två branscher som inte 
bara uppvisar ständig tillväxt, de tenderar allt mer att växa 
ihop. Handeln är därför en väldigt viktig del i besökarens upp-
levelse av Robertsfors som kommun.  

Robertsfors kommun är tillsammans med 
Umeåregionens övriga kommuner 

”Sverigebäst” på samverkan mellan skola och 
omvärld. 

Målbild Robertsfors kommun 2030
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God livsmiljö 
Tillgången till kulturella aktiviteter såväl som aktiviteter för 
rekreation och motion ska fi nnas i kommunen. Genom att 
möjliggöra för olika och fl exibla platser för rekreation och mo-
tion ska boende i kommunen ha nära till gångstråk, 
skidspår, ridstigar, motionsspår, bibliotek, bio, museum med 
mera. Områden för rekreation bör även fi nnas i nära 
anslutning till bostäder och arbetsplatser så att förutsättning-
ar för aktivitet i vardagen säkerställs.

Vidare är god livsmiljö, trygghet, tillgänglighet och säkerhet 
grundläggande behov som måste tillgodoses en kommun för 
att skapa utveckling och attraktivitet. Planering och byggande 
ska ske utifrån att människornas hälsa bevaras eller förbättras, 
att växter och djur kan bibehållas och att risken för olyckor 
minskar. 

Kulturella aktiviteter samt aktiviteter för rekreation och motion 
är viktigt för Robertsfors kommuns invånare. Ett varierat utbud 
av fritidsaktiviteter skapar större förutsättningar för att trivas 
på en plats och ger möjlighet till social integration. 
Rekreationsområden och sociala stråk ska fi nnas i nära anslut-
ning till bostäder och arbetsplatser. Exempel på 
rekreationsområden och sociala stråk kan vara gångstråk, 
skidspår, isbana, skatepark, fotbollsplan, golfbana, ridstigar, 
skoterleder, bibliotek, teater och bio.

Robertsfors kommun har idag ett starkt friluftsliv. För att locka 
fl er invånare och för att göra kommunen attraktiv för fl er 
människor med olika livsstilar fi nns behov av fl er satsningar på 
aktiviteter att göra. 

För att bättre kunna utveckla friluftslivet behöver en översyn 
av kommunens friluftsanläggningar göras samt en prioritering 
för vilka anläggningar som är i behov av upprustning. 

Målbild Robertsfors kommun 2030
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Översiktsplanens rekommendationer och ställnings-
taganden bygger på de fyra målbilderna för kommunen. 

Planförslaget omfattas av fyra avgränsade områden, norr, 
syd, öst och väst. Dessa presenteras i nedanstående 
avsnitt, där  målbilderna utgör underrubriker för varje 
område. 

Kommunens har tagit ställning till riksintressena och bedö-
mer att inga riksintressen behandlas motstridigt eller över-
lappar varandra i de ställningstaganden som görs i planen. 
Inte heller fi nner kommunen att något riksintresse förlorat 
sitt värde.

PLANFÖRSLAG
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Planförslag

STRATEGIER

PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING

Vägstråk

Järnvägsstråk

Tätorter

Vattenstråk

Kusten

Kulturbygd

Skogsbygd

Flarken Ånäset

Överklinten

Robertsfors

Sikeå

Bygdeå

RatanDjäkneboda

Åkullsjön
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Infrastruktur
Robertsfors kommun har ett fördelaktigt geografi skt läge i 
Västerbotten, med närhet till två befolkningstäta och expan-
siva städer och arbetsmarknader. Det gäller Skellefteå som 
ligger sju mil norrut och Umeå fem mil sydöst om 
Robertsfors. Västerbotten som helhet har en stor inpendling 
medan Robertsfors kommun, som många mindre kommuner 
i Västerbotten har en stor utpendling till angränsande, större 
städer i länet. 

Som ovan nämnt ligger Robertsfors kommun i nära till bland 
annat Umeå som förutom goda arbetsmöjligheter även är en 
utbildningsort. Det innebär att goda resmöjligheter ger fl er 
människor möjlighet till en högre utbildning inom regionen 
samt möjlighet till arbete kopplat till utbildningen.

Det är väsentligt att planering  av Norrbotniabanan med 
framtida resecentrum i Robertsfors ska planeras utifrån att 
byten mellan olika trafi kslag underlättas. Planeringen för 
mötesspår med framtida möjligheter till tågstopp i Bygdeå, 
och Ånäset ska underlättas. Föreslagen utredningskorridor för 
Norrbotniabanan hindrar inte att i framtiden kunna etablera 
näringsverksamhet och handel i närheten av sträckningen. I 
dagsläget redovisar inte nedanstående plankartor någon 
etablering inom rosa/lila markering, men när den exakta 
sträckningen är bestämd fi nns möjligheten att kunna 
exploatera med verksamhet och handel i både Bygdeå och 
Ånäset exempelvis.

Det är viktigt att hela resvägen fungerar, från startpunkt till 
slutdestination och då även transportsträckan till och från 
resecentrum och busshållplatser. Därmed är det bra att kunna 
kombinera kollektivtrafi ken med gång, cykel och bil genom 
att placera ut cykel- samt bilparkering intill buss- och 
tåghållplatser. Pendlarparkeringar för bil och cykel samt 
bilpooler kan bidra till viktig samåkning. 

För att säkerställa god tillgänglighet vid dessa hållplatser och 
stationer är det viktigt att genomtänkt utformning prioriteras. 
Vid skolor och förskolor är det av särskild vikt att trafi ksäker-
heten prioriteras. Att det fi nns trygga och trafi ksäkra gång- 
och cykelvägar till och från dessa målpunkter är viktigt för att 
skapa ett hållbart och jämställt resande.

Planförslag
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I övrigt är bästa förutsättningarna för kollektivtrafi klinjer 
längs de större vägarna såsom E4 längs kusten och de vägar 
som ansluter till andra kommuner och där regionala 
stomlinjerna redan fi nns. Med dessa nämnda kommunikatio-
ner ska en ökad turtäthet eftersträvas men även alternativa 
former av kollektivtrafi k ska beaktas.

Inom Robertsfors kommun fi nns dessutom länsvägar som 
utgör viktiga länkar mellan de större huvudstråken. Dessa 
viktiga vägstråk upprustas för den regionala arbets-
pendlingen. 

Utökat byggnadsförbud fi nns enligt väglagen och gäller för ett 
30 meter brett område utanför E4:s vägområde. 
Övriga allmänna vägar omfattas av ett generellt förbud om 
12 meter från bortre dikeskant. Planering för trafi ksäkerheten 
i våra tätorter och byar måste fortgå. I dagsläget går i princip 
all trafi k genom Robertsfors på Storgatan varför en ringled bör 
planeras och redovisas i översiktsplanen. Robertsfors kommun 
kommer i samarbete med trafi kplanerande myndigheter och 
privata intressenter lägga stor vikt vid planeringen av infarter 
från E4:a till Bygdeå, Sikeå och Ånäset. Det är viktigt att de 
miljöerna blir säkra, välkomnande och attraktiva.

Vidare, angående utökat byggnadsförbud enligt väglagen 
gäller för ett 30 meter brett område utanför E4:s vägområde. 
Övriga allmänna vägar omfattas av ett generellt förbud om 12 
meter från bortre dikeskant.

Robertsfors kommun är en glesbygdskommun. Eff ektiva för-
bindelser till större städer är en förutsättning för kommunens 
attraktivitet och långsiktiga överlevnad. För att eff ektivt kunna 
nyttja de möjligheter som Norrbotniabanan ger måste kom-
pletteringar i kollektivtrafi ken ske. En försörjning med både 
buss, tåg och eff ektiva mötespunkter mellan olika trafi kslag är 
en förutsättning för att få bästa eff ekt av banan.

Planförslag
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Kommunens ställningstagande infrastruktur

För Norrbottniabanan förväntar sig kommunen ett resecentrum i 
Robertsfors samt 

förutsättningar för stationsläge i närhet av Ånäset och Bygdeå 
tätorter. 

Kommunen görs rundare genom att vägar och övrig 
infrastruktur planeras sammankopplat och binder samman den 

befi ntliga infrastrukturen i kommunen och förbättrar 
pendlingsmöjligheterna.

Resande underlättas med tillgängliga och trafi ksäkra 
hållplatser med väderskydd och god belysning. 

Trafi ksäkra, funktionella, belysta och trygga gång- och cykelvägar 
ska fi nnas.

Ringled sydvästligt om Robertsfors för att skapa säkra 
miljöer genom att avlasta från tung genomfartstrafi k.

 Storgatan förlängs som stadsgata mot Sikeå och skapar en 
sammanhållen trygg trafi kmiljö för boende, 

handel, pendling och rekreation.

 Välkomnande och säkra miljöer skapas vid E4ans på- och 
avfart i Bygdeå, Sikeå och Ånäset.

Planförslag
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Attraktivt boende
Ett av huvudmålen med översiktsplanen är att skapa attrakti-
va bostadsområden i Robertsfors kommun. De ska verka för 
boendemöjligheter med en varierad bebyggelse och olika bo-
endeformer såsom äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt, där 
människor med olika intressen, behov och ålder kan blandas 
och integreras. Ny bebyggelse ska eftersträva fl exibla bostä-
der som möjliggör 
generationsboende och att äldre kan bo kvar genom att 
bostäderna anpassas till olika skeenden under livet. 

Befolkningsökningen sker idag till tätorterna i kommunen 
samt i första hand till byastrukturen i södra kommundelen. 
Service och pendlingsmöjligheter är redan idag avgörande för 
det attraktiva boendet. De expansionsområden som identifi e-
ras i översikts-
planen tar främst hänsyn till att skapa attraktivare boenden 
med koppling till natur- och kulturmiljömiljö, kommunikatio-
ner och service. Bebyggelsestrukturen i kommunen möjliggör 
ett större antal hus i redan bebyggda områden vilket gör att 
bebyggelse-
karaktär och miljöer kan stärkas och nyttjas. 

Nybyggnation föreslås därför främst i anslutning till befi ntlig 
bebyggelse och infrastruktur så att de gemensamma investe-
ringar som gjorts nyttjas i kommunen. Det blir därför naturligt 
att även tillåta högre bostadshus i våra tätorter än de idag 
förekommande i kommunen. Det bör även göras möjligt att 
planera för 
kombination mellan näringsverksamhet och boende så att 
det görs tydlig redan i planskedet. 

Funktionsblandning såsom boende, skolor, vård, butiker, res-
tauranger, idrottsanläggningar etc. skapar aktivitet och bidrar 
till en gemenskap i samhället och skapar möjlighet för trygga 
och tillgängliga miljöer. Bostädernas placering i förhållande 
till arbetsplatser, förskola och aff ärer påverkar hur mycket vi 
reser och vilka transporter vi behöver. Avstånd och utform-
ning kan vara faktorer som påverkar vårt val av transport.

Tillgänglighet och trygghetsskapande åtgärder ska därför 
alltid beaktas, till exempel vid utformning av belysning, trafi k-
lösningar eller gång- och cykelvägar. Planering och byggande 
av nya 
bostäder ska ske med hänsyn till rekommenderade nivåer för 
buller och vibrationer utomhus och inomhus.

Planförslag

"Ett av huvudmålen med 
översiktsplanen är att 

skapa attraktiva 
bostadsområden i 

Robertsfors."
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Kommunens ställningstagande attraktivt boende

De expansionsområden för boende ska ha tydlig koppling och 
med hänsyn till natur- och kulturmiljö, 

kommunikationer och service.

Hänsyn ska tas i planeringen till eventuell klimatpåverkan av 
mark.

Inte ianspråkta brukningsvärd jordbruksmark för boende.

Bebyggelsestrukturen i kommunen möjliggör ett större antal 
hus i redan bebyggda områden vilket gör att 

bebyggelsekaraktär och miljöer kan stärkas och nyttjas.
 

Nybyggnation föreslås därför främst i anslutning till 
befi ntlig bebyggelse och infrastruktur så att de 
gemensamma invetseringar som gjorts nyttjas i 

kommunen. 

Tillåta högre bostadshus i våra tätorter än de idag
 förekommande. 

Bebyggelsen bör vara fl exibel vad gäller storlek och 
användning.

God tillgänglighet och närhet till grönområden bör 
eftersträvas. 

Tillgänglighet- och trygghetsskapande åtgärder , såsom exem-
pelvis gång-cykelvägar vid planering av boende.

En fördjupad översiktsplan över Robertsfors tätort tas fram i 
samband med framtida resecentrum och Norrbotniabanans 

dragning. 

Positiv till fl er LIS-områden på initiativ av markägare.

Planförslag
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Näringsliv och handel
Väl fungerande samhälle erbjuder arbetstillfällen och erbjud-
er handel med varor och tjänster. Robertsfors kommun har 
en tydlig målsättning att prioritera näringslivet och skapa 
förutsättningar för tillväxt och expansion. Det är viktigt att 
kommunen även fortsättningsvis samverkar med näringsli-
vet. Näringslivet och Robertsfors kommun utgör tillsammans  
arbetsgivare och det är viktigt att erbjuda helhetslösningar 
med bra boende, arbete, fritid och service. Att ha möjlighet att 
utveckla och bedriva sitt företag i närhet till sitt boende är ofta 
viktigt, varför det perspektivet måste fi nnas med i planering-
en.

Inom Robertsfors kommun fi nns både utvecklande och tillver-
kande industri. Inom kommunen fi nns inte längre vid sidan 
av den kommunala förvaltningen någon större dominerande 
arbetsgivare. Istället fi nns ett diff erentierat näringsliv med 
många företag mellan några få upp till fyrtio anställda. Det 
ställer krav på möjlighet till fortsatt industrimark för såväl 
expansion som omställning av verksamhet.

I Robertsfors kommun fi nns goda förutsättningar för det rör-
liga friluftslivet, besöksmål och med det goda förutsättningar 
för ytterligare utveckling av besöksnäringen. Jordbruket utgör 
en viktig förutsättning för en levande landsbygd. Ett funge-
rande och livskraftigt jordbruk skapar förutsättningar för ett 
långsiktigt bevarande av det öppna landskapet. Det är av stort 
allmänt intresse, inte bara som näring och försörjningsbas 
utan också för bibehållandet av kommunens landskapskarak-
tär och identitet. Skyddandet av värdefull jordbruksmark är en 
viktig prioritering i kommunens planering. Även skogsbruket 
är en viktig basnäring inom kommunen och bedrivs inom 
stora delar av kommunens areal. 

Det fi nns utpekad mark i plankartorna för näringsliv och han-
del för att snabbt kunna erbjuda mark för ny etablering eller 
expansion.

 

Planförslag
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Planförslag

Kommunens ställningstagande näringsliv och handel

Den digitala tillgängligheten prioriteras för utveckling av näringslivet, 
service och besöksnäring.

Besöksnäring är en viktig näring som ska stärkas och öka kommande 
åren genom samverkan. 

Kommunen ska tydliggöra besöksmål för utveckling av besöksnäringen.

Utöka område för närings- och handelsetablering i Ånäset, förläng-
ning på befi ntligt näringsområde. 

Nytt handelscentrum mellan Robertsfors och Sikeå med stark 
koppling mellan infrastruktur 

och utvecklingsområden för boende. 

Underlättad näringsverksamhet genom ny ringled förbi 
Robertsfors centrum. 

Nytt och förlängda områden för utveckling av 
företagslokaler och handel i Bygdeå, nära tänkt 

stationsområde och längs med befi ntlig E4a. 

Det ska även vara möjligt att kunna bedriva näringsverksamhet i nära 
anslutning till sitt privata boende, detta för att skapa attraktiva möj-

ligheter till utvecklat företagande. 

Riskfyllda och miljöstörande verksamheter ska inte lokaliseras i an-
slutning till bostäder, omsorgs- och vårdbyggnader, skolor och vat-

tentäkter eller andra känsliga mark- och vattenområden. 

Jordbruksmarken, ängs- och hagmarker ska värnas och bebyggelse 
undikas där.

Samråd med rennäring och yrkesfi ske vid åtgärder som påverkar deras 
verksamhet. Riksintressena ska värnas och beaktas vid fortsatt planering. 

Naturgrus är en ändlig resurs och ska så långt som det går uteslutas och 
alternativ mateial användas. 

Avvägning mellan produktion och skyddsvärda områden sker i dialog 
mellan kommunen, skogsbrukare, skogsbolagen och skogsstyrelsen för att 

skapa ett hållbart skogsbruk. 
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God livsmiljö
God livsmiljö blir allt viktigare för valet av bostadsort. När-
heten till naturen och närheten till andra människor skapar 
trygghet och social sammanhållning vilket ska bibehållas i 
planeringen. Kommunen nyttjar sin kulturbygd, långa kust 
och vatten med många möjligheter till boende med höga 
kvaliteter. Inom kommunen fi nns idag hög tillgänglighet och 
utrymme för aktivitet i vardagen med många aktiva föreningar 
som gemensamt skapar förutsättningar för ett rikt och gott liv.

För att vara en attraktiv kommun är det viktigt att ha goda re-
kreationsområden med servicenoder och skapa förutsättning-
ar för olika idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Det är viktigt 
att aktiviteter och samhällsservice är tillgängliga för gång- och 
cykeltrafi k samt planeras för att möta alla 
generationers behov.

I kommunen fi nns en rad integrerade kulturmiljöer som 
både bevaras och utvecklas genom brukande. Vår kultur och 
kommun präglas av ett rikt jord- och skogsbruk, Bruks- och 
industrihistoria, handel och frakt. Vilka skapat livsmiljöer med 
höga boendevärden som även skapar goda förutsättningar för 
fortsatt nyttjande och utveckling.

Det är viktigt att bevara ostörda och bullerfria miljöer som det 
fi nns gott om inom Robertsfors kommun. Vidare i Robertsfors 
kommun fi nns det grundvatten att tillgå i framförallt Rick-
leåsen och Flarkåsen. Tre drickvattenresurser har pekats ut 
som regionaltviktiga; två med grundvatten i jord och en med 
ytvatten. Det är Rickleåsen i Överklintsområde där kommunen 
har sin huvudvattentäkt och reservvattentäkt. 

Planförslag
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Planförslag

Rekommendationer god livsmiljö

Planera för bostadsnära frilufts- och fritidsområden samt säkerställa 
friluftsleder i plan. 

Friluftslivet ska främjas och tillgängliggöras.
Allmänhetens tillgång till Rickleån och övriga fi skevatten ska stärkas.

Fortsatt stödja servicenoder och mötesplatser i hela kommuner för fort-
satta möjligheter för möten mellan människor.

Vid detaljplanering av områden ska belysas 
hur/om vattenförekomset påverkas.

Säkra gång- och cykelvägar till servicenoder.

Vid lokalisering av ny bebyggelse ska kommunen skapa förutsättningar 
för att områden med höga kulturvärden fortsätter utvecklas för ansvars-

fullt brukande. 

Ny bebyggelse bör i så stor utsträckning som möjligt lokaliseras sam-
manhållet genom förtätning i befi ntliga byar och tätorter. för att säker-

ställa hållbarhet över tid.

Området av riksintressen och annan skyddsvärd miljö ska skyddas mot åt-
gärder som påtagligt kan skada dessa.

Vid fortsatt planläggning ska hänsyn tas till skydds-
 värda miljöer.

Kommunens starka kulturliv ska ges möjlighet att 
 vidareutvecklas.

Skapa off entliga byggnader och miljöer tillgängliga till alla medborgare 
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Här fi nns också sju plankartor som visar Robertsfors
kommun i delarna norr, söder, öst och väst och tre stycken 
inzoomade kartor på de största tätorterna i kommunen. 

PLANKARTOR
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Skellefteå kommun
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Robertsfors kommun

Plankarta Väster
Riksintresse Rennäring

Riksintresse Energiproduktion (Vindbruk)

Riksintresse Totalförsvaret

Riksintresse Skyddade vattendrag

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse Naturvård

Natura 2000

Naturreservat

Känslig naturmiljö

Vattenskyddsområde

Rekreationsområde Rickleån

! Fiskevatten

Utvecklingsområde Bostäder
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Plankarta Söder
Riksintresse Järnväg, planerad

Riksintresse Väg, befintlig

Riksintresse Sjöfart, befintlig farled inkl. buffertzoner

Riksintresse Rennäring

Riksintresse Energiproduktion (Vindbruk)

Riksintresse Skyddade vattendrag

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse Friluftsliv

Riksintresse Naturvård

Natura 2000

Naturreservat

Känslig naturmiljö

Vattenskyddsområde

Rekreationsområde Rickleån

! Fiskevatten

! Utvecklingsområde LIS

Utvecklingsområde Bostäder

Utvecklingsområde Handel
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Plankarta Bygdeå
Riksintresse Järnväg, planerad

Riksintresse Väg, befintlig

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse Naturvård

! Fiskevatten

Utvecklingsområde Bostäder

Utvecklingsområde Handel
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Här fi nns kommunens planeringsförutsättningar presenterade.



Gällande planer
Översiktsplan

Den tidigare översiktsplanen för Robertsfors kommun antogs 
år 1991 av kommunfullmäktige. 
En fördjupad översiktsplan för Rickleån antogs 1994.

Tematiska tillägg tilll översiktsplan

Vindkraft i Umeåregionen är ett tematiskt tillägg till över-
siktsplan, antagen 2010. I planen har planförutsättningar och 
gemensamma riktlinjer för regionen tagits fram. Syftet är att 
underlätta för exploatörer och för kommunerna vid prövning 
av vindparker. I Robertsfors kommun har elva olika områden 
pekats ut med en total areal om 17 650 ha.

Strandskydd i Umeåregionen antogs 2013 som ett tematiskt 
tillägg till översiktsplan. Tillägget visar på varje kommuns vil-
jeinriktning gällande framtida användning av vattendrag och 
strandområden men även långsiktigt och hållbart skydd av 
områdena. Planen är en vägledning och ska fungera som ett 
instrument för dialog mellan stat och kommun. I tillägget re-
dovisas strategiska områden för utveckling i strandnära lägen. 
I Robertsfors kommun har åtta områden pekats ut.   

Detaljplaner

En detaljplan syftar till att reglera förändringar av markan-
vändning och bebyggelse samt att reglera bevarande eller 
förnyelse av befi ntliga bebyggelseområden. En detaljplan ger 
en samlad bild av den tänkta markanvändningen och hur mil-
jön inom planområdet är avsedd att förändras eller bevaras. 
Användningen av mark- och vattenområden gäller på, över 
och under själva mark- och vattenytan. I Plan- och bygglagen 
anges när en detaljplan ska upprättas, det så kallade detaljpla-
nekravet. En detaljplan är juridiskt bindande. 

I Robertsfors kommun fi nns detaljplaner i:
• Robertsfors
• Ånäset
• Bygdeå
• Flarken
• Åkullsjön
• Överklinten
• Dalkarlså
• Sikeå
• Fritidsområden vid kusten

Detaljplan ska upprättas 
för (PBL 4 kap 2 och 3 
§§). Ny sammanhållen 
bebyggelse. Föränd-
ring eller bevarande 
av bebyggelse om 
det behöver ske i ett 
sammanhang. Ett nytt 
bygglovspliktigt bygg-
nadsverk (ej vindkraft 
eller annan byggnad än 
Attefallshus m.m.) som 
får betydande inverkan 
på omgivningen eller 
placeras i ett område 
med bebyggelsetryck.

Detaljplan ska upprättas
för (PBL 4 kap 2 och 3
§§). Ny sammanhållen 
bebyggelse. Föränd-
ring eller bevarande
av bebyggelse om 
det behöver ske i ett
sammanhang. Ett nytt 
bygglovspliktigt bygg-
nadsverk (ej vindkraft
eller annan byggnad än
Attefallshus m.m.) som 
får betydande inverkan 
på omgivningen eller
placeras i ett område 
med bebyggelsetryck.

Gällande planer
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Områdesbestämmelser
Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett 
område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa 
ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en kultur-
historiskt värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. 
Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt.

I Robertsfors kommun fi nns områdesbestämmelser för:
• Bruksområdet i Robertsfors
• Försvarsändamål i Bjännsjön-Bastuliden

Urval av andra kommunala planer
- Trafi kplan Robertsfors kommun 2013-2016
- ”Våra kulturmiljöer” - Program för kulturmiljövård i   
Robertsfors kommun
- Kustinventering Robertsfors kommun
- Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015-2017
- Strategi för förskola och grundskola i Robertsfors
   kommun
- Bostadsförsörjningstrategi
- Hur länge räcker naturgruset i UmeåRegionen? 
- Regional vattenförsöjningsplan Länsstyrelsen 
   Västerbotten
- Länstransportplan
- LIS-planer
- Vindkraftplan

Planberedskap
För att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i attrak-
tiva lägen och möjliggöra för en utveckling är det viktigt att 
kommunen har en bra planberedskap. I Robertsfors kommun 
kan en framtida Norrbotniabana öppnat upp för intressanta 
utvecklingslägen för bostadsbebyggelse och verksamheter.  
Robertsfors kommun har idag planlagd mark för bostäder i 
bland annat MåBraByn. Pågående planutredningar fi nns även 
kring kusten. 

Gällande planer
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Gällande planer

Strandskydd

Enligt Miljöbalken 7 kap 13-18§ syftar strandskyddet till att 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-
områden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i 
land- och vattenområden. Det generella strandskyddet gäller 
100 meter från strandlinjen såväl in över land som ut i vatten-
områden och omfattar även undervattensmiljön. Strandskyd-
det omfattar alla kuster, sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen får 
besluta om utvidgning av strandskyddsområdet till högst 300 
meter från strandlinjen om det behövs för att tillgodose strand-
skyddets syfte.

Strandskyddets omfattning. Bild Boverket

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att vidta vissa åt-
gärder, texempelvis uppföra nya byggnader, ändra byggnaders 
användning om det hindrar allmänheten från att vistas i områ-
det, anlägga bryggor, sätta upp staket eller utföra grävningsar-
beten och andra förberedelsearbeten. 

Strandskyddsdispens

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka 
strandskyddsområdet krävs särskilda skäl. Åtgärden får heller 
inte påverka strandskyddets syfte negativt. De särskilda skälen 
står i sin helhet i Miljöbalken 7 kap. 18 c-d §.

42
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Bild över fri passage. Bild Boverket

Gällande planer

Dispens kan ges om området:
• Är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse  
   för strandskyddets syften.
• Är väl avskilt från stranden av till exempel bebyggelse, en 
   större väg eller järnväg.
• Behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och be      
   hovet inte kan tillgodoses utanför området.
• Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg   
   ningen inte kan genomföras utanför området.
• Behövs användas för att tillgodose ett angeläget allmänt 
 intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskydds-
   området.
• Behöver användas för att tillgodose ett annat mycket ange-
   läget intresse

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen kan dispens ges om åtgärden:

• Bidrar till utvecklingen av landsbygden
• Är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning  
  till befi ntliga bostadshus.

För att allmänheten ska kunna röra sig obehindrat längs stran-
den och goda livsvillkor för växt- och djurlivet bevaras ska en fri 
passage som minst är några tiotal meter bred lämnas. 

I de fl esta fall är det kommunen som prövar ansökningar för åt-
gärder inom strandskyddsområden. Besitter strandskyddsom-
rådet ytterligare skydd enligt Miljöbalkens 7 kapitel, prövas an-
sökan istället av Länsstyrelsen. Sådana skydd är naturreservat, 
kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och 
växtskyddsområden, miljöskyddsområden, Natura 2000-områ-
den, landskapsbildsskyddsområden och vattenskyddsområ
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Riksintressen och Natura 2000

Riksintressen gäller geografi ska områden som har utpekats 
därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvalite-
ter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och 
exploatering men också för yrkesfi ske och rennäringen. Riks-
intressen ska behandlas och redovisas i den kommunala över-
siktsplaneringen så att det blir tydligt hur dessa förhåller sig till 
andra intressen men också för att avvägningar mellan oförenli-
ga riksintressen ska kunna göras. 

Enligt Miljöbalken ska riksintresseområden så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
områdenas värden. I Robertsfors fi nns riksintressen för kultur-
miljö, naturmiljö, kommunikation, yrkesfi ske, rennäring etc.

Även alla Natura 2000 områden utgör riksintressen enligt 
Miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, det så kallade Fågel-
direktivet och Art- och habitatdirektivet. Användning av mark 
och vattenområden inom ett Natura 2000-område får endast 
ske om tillstånd har lämnats. Länsstyrelsen i Västerbottens län 
är tillsynsmyndighet. Inom Robertsfors kommun är sju om-
råden utpekade som Natura 2000-områden. 

Försvarsmaktens riksintressen omfattar dels riksintressen som 
kan redovisas öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl ej 
kan redovisas öppet. 

I Robertsfors kommun fi nns ett infl uensområde som är av 
riksintresse under kategorin ”Övriga infl uensområden”. Övrigt 
infl uensområde är fasta anläggningar som omfattas av för-
svarssekretess där riksintressets exakta läge och funktion inte 
framgår. Infl uensområdet utgör det område där Försvarsmak-
ten måste erbjudas samråd för att möjliggöra bevakning av 
riksintressena. 

Inom infl uensområden, likväl namngivna som övriga, ska alla 
plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. 

Riksintressen 
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Robertsfors
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Övrigt influensområde

Järnväg - planerad

Sjöfart - befintlig farled inkl.
buffertzoner

Väg - framtida

VISS grundvatten

Strandexploatering 100m
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Vid följande tillfällen ska Försvarsmakten remitteras:
• Alla plan-, lovärenden och vindkraftsprövningar som rör   
  höga objekt, dvs. högre än 20 meter utanför sammanhållen     
  bebyggelse (tätort) och högre än 45 meter inom samman-
  hållen bebyggelse.
• Alla översiktsplaner, fördjupade översiktsplan och tematiska  
  översiktsplaner samt alla tillägg till dessa.
• Sjökablar, kablar
• Täkter, undersökningstillstånd
• Vägplaner gällande riksvägar och europavägar
• Järnvägsplaner

För information om respektive riksintresse, se respektive 
ämneskapitel.

Riksintressen 



47

Natur, kultur och rekreation

Landskapets förutsättningar

Landskapet i Robertsfors kommun har en tydlig sydost-nord-
västlig riktning med ursprung från istiden. Det är framförallt 
tydligt i de vattendrag som rinner genom kommunen såsom 
Rickleån, Dalkarlsån och Flarkån.

Kommunen kan delas in i tre landskapskaraktärer enligt rappor-
ten Landskapskaraktärisering, Västerbottens län (2010). Dessa 
karaktärer är Kusten, Kulturbygden och Skogsbygden (se fi gur 
1). Nedan följer en mer detaljerad analys av dessa karaktärer.

Kusten

Kusten innefattar området närmast Bottenviken, på östra sidan 
om väg E4. Området består av en fl ikig kust med påverkan från 
landhöjningen och tydlig kontakt med havet. Kustbandet är ett 
pärlband av halvöar som sträcker sig ut i Bottenviken. Området 
är fl ackt med en svag lutning ut mot kusten. Närheten till havet 
skapar ett eget kustklimat som påverkar vegetationen och be-
byggelsen. Vegetationen består till största del av en låg bland-
skog med en dominans av barrträd. I låglänta områden gynnas 
fukttåliga växter som gran. Högre områden som till stor del be-
står av karga stenhällar med gles vegetation domineras av tall. 

Bebyggelsen består till stor del av fritidsbebyggelse från senare 
tid. Den äldre bebyggelsen ligger oftast samlad i byastrukturer 
en bit från havet, vilket troligen är ett resultat från landhöjning-
en.  

Kulturbygd

Största delen av Robertsfors kommun omfattas av kultur-
bygden. Den karakteriseras av ett småkuperat landskap med 
skogsmark på höjderna och jordbruksmark, sjöar och vatten-
drag i de låglänta områdena. Jordbruksmarken ligger runt sjöar 
och vattendrag med bebyggelsen på högre terräng närmare 
skogsbrynet (se fi gur 2).

Landskapet har skapats genom att bördiga jordar från inlandsi-
sen har sedimenterat i de låglänta områdena runt kvarvarande 
sjöar och vattendrag. Den bördiga jorden är anledningen till 
att människor sedan bosatt sig i området. Större vattendrag 
har fungerat som spridningskorridorer för fl er bosättare som 
senare har utvecklats till fl era mindre orter. De fl esta orterna i 
kommunen har uppkommit på detta sätt och det är i den här 
landskapstypen som fl esta innevånare bor i idag.

Natur, kultur och rekreation

Karta som visar de olika landskapskaraktä-
rerna.
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Idag har jordbruken i kommunen minskat vilket kommer leda 
till att jordbruksmark växer igen. Det kan i framtiden leda till att 
landskapstypen kommer att förändras. 

Skogsbygd

I de västra delarna av kommunen övergår kulturbygden till 
skogsbygd (se fi gur 3). Det är den dominerande landskapsty-
pen i Västerbotten men endast en liten del av Robertsfors kom-
mun. Skogsbygden kännetecknas av ett kuperat landskap med 
en tydlig dominans av skogsmark. I vissa lågpunkter med gynn-
samt lokalklimat fi nns jordbruksmark. Gränsen mellan kultur-
bygd och skogsbygd är fl ytande vilket medför att skogsbygden 
i Robertsfors har stark prägel från kulturbygden.  

Natura 2000-områden

Hertsånger

Hertsånger ligger 7 km sydost om Ånäset på ett brett näs mel-
lan Gummbodafj ärden i söder och Långviksfj ärden i norr. Om-
rådet består av ett stort antal små myrar, granskogar, hällmark-
stallskogar och en öppen moränkust mot havet. Här fi nns goda 
möjligheter att studera landhöjnings påverkan på bland annat 
myrar. Landhöjningen är omkring 9 mm/år. Hertsånger har yt-
terligare skyddsformen naturreservat. 

Klubben-Rickleån

Klubben-Rickleån är en långsträckt udde ut i havet med häll-
marker, klapperstensfält, steniga stränder men också enstaka 
mindre sandstränder. Områdets stränder är orörda, liksom dess 
skog. Någon avverkning har inte skett de senaste 50 åren, vilket 
ger skogen en genuin karaktär av naturskog. Nedre delen av 
Rickleån är unik i ett norrländskt perspektiv då den inte använts 
för timmerfl ottning. Klubben-Rickleån har ytterligare skydds-
formen naturreservat.

Killingsanden

Killingsanden ligger cirka 6 km nordost om Sikeå. Killingsanden 
är en borreal sandstrand av östersjötyp. Stranden domineras av 
perenn vegetation och omges av tallskog. Området är unikt då 
det är förskonat från exploateringar så som till exempel hus och 
bryggor. Stranden är därför en av de få kvarvarande oexploate-
rade stränderna i Västerbottens län. 

Natur, kultur och rekreation
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Rataskär

Rataskär ligger cirka 4 km öster om Djäkneboda och är en ö 
med typisk kustnatur. Ön består till stor del av hällmarker och 
fi na klapperstensfält. Rataskäret är en historisk viktig plats med
många fornlämningar som berättar om människans närvaro. 
Det sista slaget som stått på svensk mark ägde rum här mot 
den ryska armen. Landhöjningen har sedan 1800-talet följts 
från ”Mareografen” i Ratan (se Byggnadsminne). Rataskär har 
ytterligare skyddsformen naturreservat.

Sjulsmyran

Sjulsmyran ligger cirka 6 km väster om Djäkneboda och utgörs 
av ett mosaikartat landskap bestående av skog och myr. Områ-
dets myrkomplex är orört och fl era av de ingående myrtyperna 
är representativa för den naturgeografi ska regionen. Eftersom 
de stora öppna och blöta kärren är omgivna av intakt skog ger 
området intryck av vidsträckt vildmark. Sjulsmyran har ytterli-
gare skyddsformen naturreservat.

Sävarån med bifl öden

Sävarån är en oreglerad mindre skogsälv som har sitt ursprung 
i Lossmenträsket i Skellefteå kommun. Ån har ett rikt och varie-
rat lopp från fl ackt och lugnfl ytande till vilda och brusande for-
sar och fall. Flottning pågick i systemet fram till 1970-talet. Till 
sin helhet är Sävarån med bifl öden relativt opåverkad med un-
dantag för den numera upphörda fl ottningsverksamheten. Åns 
växt- och djurliv är mycket rikt med ett stort antal sällsynta och 
hotade arter. Delar av stråken längs med ån har även ett myck-
et rikt fågelliv bland annat stora värden som rastlokal. Sävarån 
svämmar vid högvatten ut över stora arealer i den nedersta de-
len vilket skapat mycket speciella miljöer längs ån. Stora delar 
av våtmarken som är föremål för reservatsbildning är klassade 
som klass 1 myr i länets våtmarksinventering. Sävarån omfat-
tar även skydd enligt 4:6 § Miljöbalken ”Nationalälvsskydd” och 
7:14 § Miljöbalken ”Strandskydd”. Sävaråns huvudfåra är förkla-
rat som riksintresse för naturvård av Naturvårdsverket. 

Åströmsforsen

Rickleån är en fem mil lång skogsälv som i sitt lopp innehåller 
omväxlande forsar och lugnfl ytande sträckor. Åströmsforsen, 
strax söder om Robertsfors, är den mest värdefulla delen av 
Rickleån. Åströmsforsen är en naturlig fors som inte varit utsatt 
för fl ottning. Ån har därför kvar sitt naturliga lopp samt bot-
ten- och stenstruktur. Många områden har dessutom en relativt 
opåverkad strand- och vattenvegetation. Åströmsforsen har yt-
terligare skyddsformen naturreservat.

Natur, kultur och rekreation



50

Skyddade vattendrag

I Miljöbalkens 4 kap 6 § fi nns namngivna vattendrag och älv-
sträckor där inte vattenkraft, vattenreglering och vattenöverfö-
ring för kraftändamål får utföras. Sävarån är av riksintresse för 
skyddade vattendrag (se Natura 2000, Sävarån med bifl öden). 

Områden skyddade enligt Miljöbalken 3 kap

Naturvård

Lövångerskusten inkl Gärdefj ärden
Lövångerkusten är en omkring 50 km lång sträcka av Väster-
bottenskusten som omfattar de södra delarna av Skellefteå 
kommun och de norra delarna av Robertsfors kommun. Områ-
det är starkt präglat av den pågående landhöjningen på cirka 
9 mm/år. Området har i sin helhet legat under högsta kustlin-
jen (HK). Områden med specifi cerad karaktär inom riksintres-
set är: Vindskären-Grosseskären, Hertsånger (se Natura 2000), 
Lövselefj ärden, Avanäset-Ledskär, Ledskär, Juviksskäret, Kallvi-
ken/Klippskatan, Gärdefj ärden, Fårskärsberget-Småskär, Bjurö-
klubb, Storsand, Storsandbankarna, Spikskäret och Grundska-
tan, Petberget, Bäckfj ärden och Vånören. 

Rickleån
Den nedre delen, cirka två mil, av Rickleån är av riksintresse för 
naturvården. Omgivningarna domineras av barrskogar med en 
måttlig areal jordbruksmark. Åns vattenföring regleras av en 
damm vid Bygdeträsket och är utbyggd med kraftverk i sin övre 
del. Den aktuella sträckan mellan Robertsfors och mynningen 
är unik genom att den inte är fl ottningspåverkad och många 
områden har relativt opåverkad strand- och vattenvegetation. 
Ån är ett viktigt reproduktionsområde för lax, och ingår i Fiske-
riverkets utredning om värdefulla vattendrag för uppvandring 
av lax. 

Rickleå-Ratankusten 
Rickleå-Ratankusten är en omkring 20 km lång kuststräcka 
strax sydost om Robertsfors. Området har i sin helhet legat un-
der högsta kustlinjen (HK). Båkskäret och Nördklubben utanför 
Ratan är de största öarna. Djur- och växtlivet är stort där fågelli-
vet är det mest intressanta faunainslaget. 

Natur, kultur och rekreation



51

Stormyran
Stormyran är mycket fl ack och ligger på en vattendelare 95 
m ö h. Den är en mycket god representant för regionens myr-
komplex. Myren är helt orörd, vilket är mycket ovanligt i kust-
regionen. De låga holmarna är på sina ställen mycket blockrika 
och hällmarker förekommer.

Kulturmiljövård

Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska riksintresseområden för kultur-
miljövård så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada områdenas värden.

Bygdeå
Bygdeå kyrkplats ligger vid en uppgrundad havsvik som tidiga-
re kallades Kyrkviken. Platsen var sockencentrum i den medel-
tida Bygdesocken. Vid 1300-talet fanns här den nordligaste kyr-
kan i landet. Kyrkan ersattes av nuvarande gråstenskyrka från 
1539. Den fristående klockstapeln uppfördes 1818. Kyrkogår-
den innehåller gravar bland annat med anknytning till 1809 års 
krig. I sluttningen ovanför kyrkan låg tidigare en kyrkstad där 
sockenhäktet fi nns kvar. Tingshuset, prästgården, hembygds-
gården och en del äldre bostadshus är även de av riksintresse. 

Holmsjöberget
Holmsjöberget är en forntida kustmiljö med en koncentration 
av typiska gravar från brons- och järnåldern. Området ligger 
strax väster om Nysätra samhälle och ligger i ett större sam-
manhängande fornlämningsområde med talrika rösen och 
stensättningar. Dessa är belägna på en bergsrygg och sträcker 
sig i ett cirka 3 km långt stråk i nordsydlig riktning. 

Nysätra
Nysätra har en kyrkomiljö med korskyrka av trä från 1710. På 
den öppna platsen öster om kyrkan låg fram till 1930-talet en 
stor kyrkstad med torg och gator. Idag fi nns endast stallar och 
häkte bevarade. Nysätra var en viktig marknadsplats redan på 
1600-talet och besöktes framför allt under vinterhalvåret. 
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Ratan
Ratan har sedan 1600-talet varit en kommunikationsmiljö i kust-
miljö för övre Norrlands städer. Ratan har en naturlig djuphamn 
som med sitt väl skyddade läge är en av de främsta längs hela 
Norrlandskusten. Ratans hamn är nära förknippat med 1809 års 
krig där svenska och ryska trupper drabbades samman i krigets 
sista skede. Lämningar från sjöfartsepoken, bland annat fyr, 
båk, lotsuppassningshus, hamnmagasin, tullgård och lotsstuga 
är viktiga uttryck för riksintresset. Flera äldre gårdar fi nns beva-
rade. I Ratan fi nns vattenståndsmätning sedan 1700-talet.  Här 
fi nns två labyrinter daterade till 1500 respektive 1600/1700-tal, 
kompassros samt tomtningar från fi ske-/säljaktskojor. 

Robertsfors
Robertsfors bruksmiljö speglar utvecklingen från 1750-talets 
järnbruk fram till våra dagar. Bruksområdet med välbevarade 
arbetarbostäder, kontor, herrgård, mekanisk verkstad samt 
byggnader uppförda av slaggsten i form av magasin, ladugård, 
stall och ett f.d. mejeri är viktiga uttryck för riksintresset. I riks-
intresset ingår även egnahemsområde planlagt efter P O Hall-
mans intentioner 1901 samt partiet kring kyrkan (från 1957, 
ritad av I Tengbom) och prästgården. 

Miljön nere vid järnbruket har än idag mycket kvar av sin ka-
raktär. Bland annat ligger egnahemsområdet kvar. Området får 
sin karaktär av gatunätet med svängda gator, platsbildningar 
och trädplanteringar samt trädgårdstomterna med sin låga eg-
nahemsbebyggelse i trä. Vid Storgatan ligger fl era aff ärs- och 
bostadshus från 1900-talets början  – båda innanför Hallman-
planen och längre västerut – vilka illustrerar Storgatans roll som 
servicegata i det växande samhället. 

Friluftslivet

Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska riksintresseområden för frilufts-
livet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada områdenas värden.

Lövångerkusten
Längs Lövångerkusten fi nns särskilt goda förutsättningar för 
upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer samt för friluftsak-
tiviteter på land och i vatten. Dessa är huvudkriterier för riks-
intresset. Stödkriterier till dessa är bland annat stillhet, tystnad 
och låg ljudnivå, tilltalande landskapsbild, förekomst av sam-
manhängande gröna stråk samt naturvärden som kan bestå 
även vid ökad besöksfrekvens. Vidare berörs Lövångerkusten, 
hela eller delar, av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, 
sjöfart och yrkesfi ske.  
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Rickleån-Bygdeträsket
Rickleån-Bygdeträsket berör både Skellefteå och Robertsfors 
kommuner. Området erbjuder fritidsfi ske, tältning, turåkning 
på skidor och vandring. Rickleån har bra fi ske och längs ån går 
Flottar- och Fiskestigen. Inom området ligger Åströmsforsen 
och Klubben naturreservat. Nedre Rickleån är riksintresse för 
naturvård. Rickleån har föreslagits som utredningsområde från 
Robertsfors kommun. 

Gumboda-Ratan
Länsstyrelsen önskar utreda om ”Lövångerkusten” kan delas i 
två områden och samtidigt utökas söderut mot Ratan. Både vid 
Gumboda och Ratan fi nns viktiga kulturmiljöer. Inom området 
ligger Klubben och Rataskär naturreservat, Rickleå-Ratankus-
ten som är av riksintresse för naturvård. Ratan och Bygdeå är 
riksintresse för kulturmiljö. Robertsfors kommun har yttrat sig 
att en utökning av riksintresseområdet inte är prioriterat efter-
som delar av området redan är riksintresse för kulturmiljö och 
naturvård.
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Naturreservat

Länsstyrelsen och kommunen bildar naturreservat med stöd 
av miljöbalken. Varje naturreservat är unikt och har därför egna 
föreskrifter för att bevara naturvärdena. Syftet med reservatet 
avgör vilka begränsningar som gäller i just det området. Inom 
Robertsfors kommun fi nns sex utpekade naturreservat.

• Åmarken
• Hertsånger
• Åströmsforsen
• Klubben
• Rataskär
• Sjulsmyran 

Biotopskyddsområde

I kommunen fi nns skogliga biotopskydd. I skogsmark beslutar 
Skogsstyrelsen om biotopskyddsområden. Dessa kan till ex-
empel gälla brandfält, lövbrännor, ravinskogar, kalkbarrskogar 
med fl er. För mer information om dessa hänvisas till Skogssty-
relsens hemsida. 

Vissa miljöer omfattas av ett generellt biotopskydd som inte 
kräver något särskilt beslut. Det gäller främst miljöer kopplade 
till jordbrukslandskapet och följande biotoper omfattas:

• Alléer 
• Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark 
• Odlingsrösen i jordbruksmark 
• Pilevallar 
• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark   
• Stenmurar i jordbruksmark 
• Åkerholmar 

Vattenskyddsområde

Kommunen eller länsstyrelsen får förklara mark- eller vatten-
område som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att ut-
nyttjas för vattentäkt (7 kap. 19 § MB). 

Vattenskyddsområden fi nns i:
• Ratu (Ratu 1, Ratu 2, Ratu 3, Ratu 4)
• Flarken (Flarken)
• Överklinten (Klinthedenområdet och Klintheden 7:11)
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Andra områdesvisa skydd

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan 
Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen och markägare som är in-
tresserade av naturvård. Det är ett fl exibelt skyddsinstrument 
som syftar till ökad delaktighet och engagemang. Grunderna 
till naturvårdsavtalet fi nns främst i Jordabalken (7 kap 3 §). Ett 
avtal innebär att fastighetsägaren avstår från viss användning 
av ett område för att bevara de naturvärden som fi nns. Avtalet 
kan ses som ett komplement till övriga befi ntliga skyddsinstru-
ment. 

Skogliga värden
Nyckelbiotoper pekas ut av Skogsstyrelsen men kan även pekas 
ut av stora skogsbolag. Nyckelbiotoper har en speciell naturtyp 
som har stor betydelse för skogens fauna och har förutsättning 
att hysa hotade och rödlistade arter. Även övriga objekt med 
naturvärde pekas ut som viktiga för den biologiska mångfal-
den. Dessa uppfyller inte kraven för nyckelbiotop med kan ut-
vecklas till sådana. 
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våtmark. 
Naturtypen har stora variationer och erbjuder livsmiljöer för 
många växter och djur. 1

Kulturmiljölagen
Kulturmiljölagen (1988:950) reglerar bevarandet av kulturmil-
jön. Lagen skyddar bland annat fasta fornlämningar (2 kap), 
byggnadsminnen (3 kap) och kyrkliga kulturmiljöer (4 kap). 
Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och 
enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att förändra, ta bort, 
skada eller täcka över en fornlämning. Fornlämningar har ett 
automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det innebär att en 
nyupptäckt fornlämningar har ett omedelbart skydd utan att 
det behövs något myndighetsbeslut om det. Om du vid pågå-
ende arbete upptäcker äldre lämningar ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas. Länsstyrelsen är tillsyns-
myndighet över länets fornlämningar. 

1 SKOGSSTYRELSENS SKOGENS PÄRLOR: http://www.skogssty-
relsen.se/skogensparlor
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Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök fi nns 1 282 stycken forn-
lämningar inom Robertsfors kommun. Dessa är bland annat 
agrara lämningar, bebyggelselämningar, boplatser och visten, 
jakt och fångst samt kult-, off er och folktro. I Robertsfors kom-
munen fi nns sju vårdade och skyltade fornlämningar som lyfts 
fram som representativa för kommunens historia. Variationen 
bland de utvalda objekten är stor. Platserna har tillgänglig-
gjorts med stigar och informationsskyltar. 

• Exercisplats, Gumboda Hed
• Kokgropar, Gumboda Hed
• Rösen och stensättningar, Holmsjöberget
• Bebyggelselämningar, vattenståndsmärke, 
 kompassros,  labyrinter, tomtningar och gistvallar på  
 Rataskär, Ratan.
• Vattenståndsmärke, skansar och krigsgravar, Ratan
• Gravrösen, Sikeåberget
• Rösen, stensättningar, kokgropar och skärvstenshögar,  
 Skäran.

I kommunen fi nns sex utpekade byggnadsminnen. En bygg-
nad eller bebyggelseområde som har ett synnerligen högt kul-
turhistoriskt värde får förklaras som byggnadsminne av läns-
styrelsen. I samband med byggnadsminnesförklaringen har 
skyddets omfattning preciserats i formella skyddsföreskrifter. 
• Dalkarlså herrgård
• Mareografen i Ratan
• Porthuset på Bydgeborg
• Tingshuset i Ånäset
• Tullgården i Ratan
• Rataskärs båk (statligt byggnadsminne, förvaltas av Sjö-
fartsverket)

Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrk-
liga inventarier och begravningsplatser skyddas som kyrkliga 
kulturminnen. I kommunen fi nns två skyddade kyrkomiljöer; 
Bygdeå kyrka och Nysätra kyrka. 

Program för kulturmiljövård
Västerbottens museum har år 1995 tagit fram ett program för 
kulturmiljövård med syfte att öka kunskapen om miljöer och 
kulturminnen i Robertsfors kommun. Kunskapsunderlaget ska 
tillvaratas och säkerställas i den kommunala planeringen. Pro-
grammet ska ge fastighetsägare och kommuninvånare upp-
lysning om kommunens intentioner beträff ande kulturmiljöer 
och kulturminnen. 
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Kulturhistoriska broar i Robertsfors kommun

Länsstyrelsen har i meddelande 13, 1995 ”Broar i Västerbottens 
län, en kulturhistorisk inventering” inventerat bevarandevärda 
broar. 

Trafik Ort Läge Byggår Typ Bevarande-
klass 

Vägbro Gravbäck Gravån (väg 651) 1894 Stenvalvsbro 1A 
Gångbro Robertsfors Robertsfors bruk (ingår i 

den kulturhistoriska 
bruksmiljön) 

1930 Hängbro 1A 

Gångbro Åselet Åselestupet 1950-tal Fackverksbro 1B 

Värdefulla vägmiljöer
Länsstyrelsen Västerbotten har i meddelande 2, 2001 ”Värde-
fulla vägmiljöer i Norrbotten och Västerbottens län” (samarbe-
tet med Länsstyrelsen Norrbotten och dåvarande Vägverket) 
inventerat värdefulla vägmiljöer i syfte att lyfta fram natur- och 
kulturvärden användbara vid arbetet med regionens vägnät.1

Friluftsliv och turism

I Robertsfors kommun fi nns goda förutsättningar för det rörliga 
friluftslivet, såsom bad, fi ske, vandring, båtsport, jakt eller ski-
dor. Robertsfors kommun har ett samverkansavtal med övriga 
kommuner i Umeåregionen där Umeå Turistbyrå fungerar som 
regionturistbyrå. Målsättningen är att marknadsföra Umeåregi-
onen som ett attraktivt besöksmål, regionalt, nationellt och in-
ternationellt. I samverkansarbetet strävar vi efter att stärka och 
utveckla besöksnäringen i regionen, främst via olika projekt. 2

1 VÄSTERBOTTENS MUSEUM: http://www.vbm.se/
2 Robertsfors kommun följer ”Nationell strategi för svensk besöksnäring 
2020” http://www.strategi2020.se/index.php

Vägslag Vägnummer Vägnamn 
Statlig väg 652 Djäkneboda 
Statlig väg 662 Djäkneboda-Ratan 
Statlig väg 663 Dalkarlså-Bygdeå 
Statlig väg 666 Rickleå-Bäck 
Statlig väg 738 Gumboda-Gumbodahamn 
Statlig väg 745 Risvattnet-Kålaboda 
Statlig väg 746 Brände-Kålaboda 
Enskild med statsbidrag 1022 Sikeå hamn-Legdeå 
Enskild med statsbidrag 1858 Sikeå-Laxbacken 
Enskild med statsbidrag 1971 Bäck-Bygdeå 
Enskild med statsbidrag 2142  Djäkneboda 
Övergiven 0 Kustlandsvägen Sikeå-Rickleå 
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Leder
I kommunen fi nns det närmare 30 mil spårade uppmärkta sko-
terleder. Dessa underhålls av Robertsfors Skoterklubb i samver-
kan med Robertsfors kommun. 

Den välkända 7-mila leden går mellan Vindeln, Umeå och Ro-
bertsfors. 7-mila leden används både sommartid och vintertid . 
Varje vinter går där ett klassiskt skidlopp.

Längs Rickleån går vandringsleden Flottarstigen/Fiskestigen 
från Överklintens kvarn och nedströms till havet, en sträcka på 
cirka 2,5 mil. Längs stigen fi nns ett antal rastplatser, vindskydd, 
grillplatser, bänkbord och torrtoaletter. Längs sträckan fi nns 
platser som har anpassats efter funktionsnedsättning, bland 
annat toalett. 

Bruksområdet
Robertsfors bruksområde är ett viktigt kulturområde i samhäl-
let som drivs i stiftelseform. Satsningar har gjorts för att öka till-
gänglighet och förnya muséet. Bland annat har 500 meter av 
den gamla smalspåriga bruksjärnvägen ställts i ordning för att 
kunna erbjuda besökare en tågtur. På Bruksområdet har Golf-
klubben idag sin anläggning där de aktivt arbetar för att attra-
hera golfande besökare.

Sportfi ske
Kommunens varierade natur ger goda förutsättningar för om-
växlande fi ske. Kust, älv, sjö och mindre vattendrag ger alla 
möjlighet till fi ske bland en mängd arter. Sportfi ske i ström-
mande vatten bedrivs främst i Rickleån. Sjöar såsom Hakatjärn, 
Abborrtjärn, Långsjön och Jomarkstjärn är populära ”put and 
take”-sjöar där öring och regnbåge planteras regelbundet för 
att garantera bra fi ske. Sjöarna kräver fi skekort. Det fi nns även 
ett fl ertal mindre sjöar med goda som erbjuder gratis fi ske. På 
Robertsfors hemsida fi nns mer information. Kuststräckan mot 
Bottenhavet erbjuder även det ett bra sportfi ske, bland annat 
harrfi ske i vissa områden. 

Ostriket
Ostriket är hembygden för den unika Västerbottensosten där 
man kan se ostens väg från åker till middagsbord. Osten till-
verkas på Burträsk mejeri och i direkt anslutning fi nns Väster-
bottensost Besökscenter. Ostens Lager i Ånäset är även ett be-
söksmål där man kan följa hela lagringsprocessen. 

Natur, kultur och rekreation



59

Friluftsliv, turism och evenemang i kommunen
I de fl esta större tätorter fi nns ett utbud av fotbollsplaner, 
skidanläggningar, idrottshallar och skridskobana. Nedan följer 
vidare ett urval av de aktiviteter som fi nns i kommunen: 

• Bruksmuseet, Robertsfors
• Bruksområdet med Robertsfors golfklubb (18-håls   
 bana)
• Galleri Blickpunkten, Robertsfors
• Bobacksgården museum, Bygdeå
• Loppisen Andra varvet, Sikeå
• Överklintens Kvarnhotell 
• 7-milaspåret
• Gumboda Hed Evenemangsplats
• Havsbad i Killingsand, Sikeå hamn och Storsand (Ratan)
• Lufta camping och restaurang + Luftabadet, Ånäset
• Sikeå Hamn Camping
• Stantorsvallen, Robertsfors
• Badhus, Robertsfors
• ”Mellanbygdens Ryttarförening”, Flarken
• ”Ridklubben Sandgärdan”, Sikeå
• Gumboda Motorstadion 
• Kulturrum, Ratan
• Lantbruksmuseet, Kålaboda
• Lanthandelsmuseum, Dalkarlså 
• Ostriket
• Stenfors Gård (antikt & loppis, restaurang, övernatt  
 ningsmöjlighet)
• Ratan, Quickstop, Tullgården, Kulturrum, restaurang,  
 hantverk 
 Galgbacken hembygdsområde, Ånäset
• Rosenvisningsträdgård, Rosa Aurora Borealis, Åkullsjön
• Thurdinska Gården, Bobacken1

1 http://www.visitrobertsfors.se/sv

Natur, kultur och rekreation



60

45



61

Befolkning, bostäder, näringsliv och service
Allmän beskrivning 

Robertsfors är en kustkommun i Västerbottens län som ligger 
mellan Skellefteå i norr och Umeå i söder. De tre största tätor-
terna i kommunen är Bygdeå, Robertsfors och Ånäset.

Kommunen bildades 1974 genom en sammanslagning av 
Nysätra- och Bygdeå kommun. Centralort blev då Robertsfors 
som är en gammal bruksort med anor från 1700-talet. 

Robertsfors kommuns landsareal är 1 292 km2 (kommunfakta 
2016) och har 6 800 invånare (SCB 2017).

Europaväg 4 länkar Robertsfors till Umeå (ca 55min) och till 
Skellefteå (ca 1timme 20min). Norrbotniabanan planeras i för-
sta hand mellan Umeå och Skellefteå. 

E4

Ånäset

Robertsfors

Sikeå

Bygdeå

Överklinten

Åkullsjön

Skelleftå

Umeå

Karta över Robertsfors kommun. Byarna samt Umeå och Skellefteå visas.

Robertsfors kommun:

• Västerbottens län

• 1 292 km2

• 6 800 invånare

• 5,2 inv/km2

Robertsfors kommun
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Befolkning 

Hälften av kommunens befolkning bor i de tre största 
tätorterna: 

Robertsfors 2064 inv. år 2015, Bygdeå 638 inv. år 2015 och 
Ånäset 677 inv. år 2015.

Robertsfors befolkning tenderar att blir äldre såsom resten av 
länet där andelen äldre ökar. Detta kommer att medföra kon-
sekvenser på bostadsbestånd, service och omsorg.

Folkmängd efter ålder 2014.

Folkmängd efter kön 2014.

Robertsfors kommun
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Mellan början av 2000-talet och 2013 har befolkningen minskat med 
ca. 400 invånare. Befolkningen har ökat sedan 2014 tack vare infl ytt-
ning från utlandet såsom för resten av länet hade befolkningen mins-
kat utan infl yttningen från utlandet (källa bostadsmarknadsanalys 
2015).

Sedan 1990 talet är antalet döda större än antalet födda i Roberts-
fors Kommun. Robertsfors har en utmaning att attrahera unga par 
och barnfamiljer för att kunna fortsätta sin positiva befolkningsut-
veckling. SCB prognoser visar ändå en fortsatt positiv utveckling av 
folkmängden fram till 2035 tack vare infl yttningen både från in- och 
utrikes. 

Befolkningsprognos

Födda och döda 1981-2013

Robertsfors kommun
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”I Dorotea, Lycksele, Malå, 
Nordmaling, Norsjö, Roberts-
fors och Storuman fi nns ett 
sammanlagt behov av cirka 
35 bostäder årligen under de 
kommande åren fram till och 
med 2019”

BME 2014

”I Dorotea, Lycksele, Malå,”
Nordmaling, Norsjö, Roberts-
fors och Storuman fi nns ett 
sammanlagt behov av cirka
35 bostäder årligen under de
kommande åren fram till och 
med 2019”

BME 2014

Nationella målen för bostads-

marknad och byggande

• Överväga möjligheterna att stärka 
hyresrättens ställning på bostads-
marknaden

• Fortsätta utvecklingsarbetet med 
stadsdelar med brett utanförskap i 
samverkan med boende, fastighets-
ägare och berörda kommuner

• Underlätta studenters och ungas 
boende

• Förenkla byggreglerna för att skapa 
möjligheter att bygga fl er och billiga 
bostäder för unga

• Fortsätta bredda stödet för boen-
delösningar för äldre så att fl er äldre 
får möjlighet att välja en fungerande 
boendeform till exempel i form av 
trygghetsbostäder eller särskilt bo-
ende

• Inom ramen för den fortsatta boen-
desatsningen, ge stimulansmedel till 
kommuner som erbjuder lösningar 
för äldre att fortsätta bo tillsam-
mans.

Bebyggelse, bostäder och fastigheter 

Fram till 2014 hade Robertsfors ett överskott på bostäder. Se-
dan 2015 bedömer kommunen att de har ett bostadsbehov 
i delar av kommunen, inte minst södra delen av kommunen. 
Kommunen behöver erbjuda nya bostäder för att kunna ut-
vecklas. 

Enligt länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys 2015 är det 
framförallt nya hyresrätter som behövs. Hyresrätter är den 
bostadstyp som motsvarar en ung population och en popu-
lation som vill etablera sig på arbetsmarknaden samt pensio-
närer med lägre inkomst. Detta motsvarar också de nationella 
målen för bostadsmarknad och byggande.

Småhus är den vanligaste bostadstyp i Robertsfors med upp 
till 95% av bostadsbeståndet.

Bebodda fastigheter efter typ av bebyggelse i Robertsfors kommun

År 2012 var 94 % av bostäderna i äganderätt och 5 % i hyres-
rätt. 

Bygglov för nybyggnadnation 2011-2015
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Robertsfors kommun erbjuder gratis byggklara villatomter i Ro-
bertsfors, Ånäset, Bygdeå, Flarken, Åkullsjön, Överklinten och 
Sikeå. Det är också möjligt att få bidrag vid köp av privata tomter.
 Vid byggnation bjuder Robertsfors på bygglovsavgift, vattenan-
slutningsavgift och bidrag för enskilt avlopp. Området har särskil-
da riktlinjer för bostadsbebyggelse:

Annons ”Tomter för 1-Krona”

Bebodda fastigheter efter ägarkategori 2012

Det fi nns ca 1600 fritidshusfastigheter i kommunen. 130 fast-
igheter i fritidshusområden vid kusten är bebodda permanent, 
en dubblering sedan 2013. Majoriteten av de nya fritidshusen 
som byggs har villastandard, både vad gäller bekvämligheter 
och storlek. Fritidshus ägaren tänker oftast bosätta sig perma-
nent i framtiden.

Robertsfors kommun
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Kommunalt bostads- och markinnehav 

I Västerbotten erbjuder allmännyttiga bostadsbolag och bo-
stadsstiftelsen 56% av alla hyreslägenheter.1

 
Robertsfors Kommun har en allmännyttig bostadsstiftelse, 
Robertsfors Bostäder. 

Robertsfors Bostäder erbjuder fastigheter (lägenheter och 
lokaler) i Robertsfors, Bygdeå och Ånäset.

I januari 2016 fanns det totalt 244 lägenheter och ca. 15 lokaler. 
Lägenheterna är i form av parhus och två- samt trevåningshus.2 

År 2014 har Robertsfors samt fem andra kommuner i Väster-
bottens län ökat sitt bostadsbestånd i allmännyttan. Ökning-
en har skett genom ombyggnation, nybyggnation eller köp av 
lägenheter.3 

Ett antal lägenheter rivits på grund av låg efterfrågan eller stort 
renoveringsbehov. RoBo planerar även för nyproduktion om 
minst 16 lägenheter.

Robertsfors Bostäder har också sålt fyra lägenheter för att 
eff ektivisera förvaltningen och förbättra underhåll samt 
upprustning.  Lägenheterna ägs nu av privat fastighetsägare och 
fortsätter hyras. 

1 Bostadsmarknadsanalys 2015 länsstyrelsen Västerbotten 
2 robertsforsbostäder.se 
3 Bostadsmarknadsanalys 2015 länsstyrelsen Västerbotten 
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Fastighetsvärden och ekonomi 

Sedan 2013 har priserna för bostäder ökat i Västerbotten och Ro-
bertsfors kommun. Prisnivån ligger däremot under rikets prisnivå.  
Att köpa hus i Robertsfors kan vara intressant eftersom priserna är 
lägre än vad de är i Skellefteå och Umeå. Många från Umeå, utlandet 
och Skellefteå fl yttar till Robertsfors men det är också många från Ro-
bertsfors som fl yttar ut.

Robertsfors kommun
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Robertsforsbruksamhälle, karta lantmä-
teriet.

Färger och material i 

Robertsfors bruksamhälle

Trähus. Oftast Rött, gult eller 
ljust grönt.

Tegelbyggnader oftast för 
lokaler som skola, industri  

Robertsfors kommun

Arkitektonisk kvalitet 

Robertsfors är en landsbygdskommun var naturen och grön-
områden har en viktig plats i landskapet. Byggnaderna är för 
de fl esta småhus med träfasader. Tegel har också använts för 
industri, aff ärslokaler, skola och fl erbostadshus. 

Den pittoreska känslan med äldre träfasader och själva sam-
hällsbyggnaden ger Robertsfors en specifi k arkitektonisk kvali-
tet. Robertsfors är ett industriellt samhälle som grundades med 
vattenkraft i Rickleån. Tack vare kraftstationer har olika indu-
strier skapats så som sågverk, järnbruk och sulfi tfabrik. Dess in-
dustriella ursprung har påverkat samhällsbyggandet och fi nns 
kvar idag.

Det industriella arv ingår som riksintressemiljö bl.a. egna-
hemsområdet bredvid Robertsfors bruk byggt efter arkitekten 
Per Olof Hallmans plan (Hallman är också känd för Kirunas ur-
sprungliga stadsplan) 

Plan för bebyggande vid Robertsfors burk. P-O Hallman. Västerbotten 4.80 arbetarbostäder 
i Västerbotten

Arbetarbostäder som fi nns kvar från 1700 och 1800 talet samt 
egnahemsområdet från tidigt 1900 talet påminner om Ro-
bertsfors historia. 

Ett till arkitektoniskt arv är Robertsfors Kyrka, ritad av arkitek-
ten Ivar Tengbom i 1957.

För Robertsfors tätort och bruksområde fi nns ett program för 
kulturmiljövård- Våra kulturmiljöer.
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Näringsliv

Robertsfors Bruk anlades 1759. Robertsfors växte hela tiden 
fram till 1900 talet med masugn, stångjärnshammare, manu-
faktursmedja, gjuteri, förzinkningsanläggningen, stort sågverk, 
Sveriges största jordbruksanläggning och senare sulfi tfabrik. 
En ny epok inleddes när familjen Kempe år 1897 köpte bruket 
och satsade på skogen, nya sågverk, hamnen, sulfi tfabriken. 
När chockbeskedet om sulfi tfabrikens nedläggning kom, togs 
direkt nya initiativ genom att ASEA etablerade sig och seder-
mera etablerades ”diamantbruket” med produktion av de första 
industridiamanterna i världen. Element six som fortsatt med di-
amanttillverkning la ner fabriken 2015.

I kommunen fi nns ett stort antal byar och jordbruket har haft 
stor betydelse. När den jordbrukande befolkningen ökar under 
1700- och 1800-talen odlas mycket mark upp och landskaps-
bilden förändras. Under 1800-talet blir byarna fl er och större. 
Djurhållningen är intensiv och mjölkproduktionen stor. Många 
mejerier anläggs i slutet av århundradet.

Robertsfors befolkning har för de fl esta en gymnasialutbild-
ningsnivå eller eftergymnasialutbildningsnivå på mer än två år. 
De största sysselsättningsområdena i Robertsfors är inom vård 
och omsorg, tillverkning och utvinning, utbildning samt jord-
bruk, skogsbruk. 2014 meddelade diamantfabriken Element six 
AB (174 anställda) att de fl yttar produktionen. Detta innebar 
förändringar för Robertsfors kommun samt grannkommuner. 
Samtidigt har industriområdet utvecklats med fl era mindre fö-
retag inom tillverkande industri. Arbetstillfällen i Robertsfors  
kommun var ca 2 400 st.  2016.

Idag fi nns de fl esta arbetstillfällena inom vård och omsorg, till-
verkning och utvinning, utbildning, jord/skog. 

En stor del av den arbetande befolkningen i kommunen pend-
lar till närliggande kommuner. Det gör att nettopendlingen är 
negativ för kommunen, inte minst är den en stor del av män-
nen som pendlar till Umeå, Sävar men även till Bygdsiljum och 
andra orter i Skellefteå kommun.

Robertsfors kommun
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Konsumtion, handel 

Handeln har genomgått en stor omvandling i hela landet och 
så även i Robertsfors kommun. Livsmedelsbutiker fanns i fl era 
byar in på 2000-talet - Överklinten, Åkullsjön, Flarken – dessa 
har dock lagts ned. Idag fi nns livsmedelsbutiker i Robertsfors, 
Ånäset och Bygdeå.

Övrig detaljhandel är i princip koncentrerad till Robertsfors och 
Ånäset.

I Robertsfors kommun har drygt 58% av befolkningen 
mindre än fem minuters avstånd till butik, 31% har 5-10 minuters 
avstånd och 10% har 10-30 minuters avstånd.1

I Robertsfors kommun fi nns idag bankkontor i Robertsfors 
(Swedbank och Handelsbanken). 

Kommersiell service i form av hårfrisör, bilverkstad etc fi nns 
huvudsakligen i centralorten och Ånäset och Bygdeå, men 
också i mindre utsträckning på omgivande landsbygd.

I kommunen fi nns Bilprovningen etablerad i Ånäset. Apotek 
fi nns i Robertsfors och Apoteksombud i Ånäset (ICA).
Likt utvecklingen i övriga Sverige är kommunens invånare allt 
mer beroende av digital infrastruktur för service och konsum-
tion.  Detta påverkar förutsättningar för handelns utveckling.

1 www.regionfakta.com, Tillväxtanalys

Robertsfors kommun
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”Den kommunala servi-
cen inom socialtjänstens 
område ska utformas så 
att varje individ garante-
ras en trygghet i enlighet 
med de lagar som regle-

”Den kommunala servi-
cen inom socialtjänstens 
område ska utformas så 
att varje individ garante-
ras en trygghet i enlighet 
med de lagar som regle-

Samhällsservice

Den off entliga servicen är i princip koncentrerad till centralor-
ten Robertsfors. Här fi nns:
• Arbetsförmedling
• Polisstation
• Hälsocentral

Kommunen är skyldig att verka för att äldre personer får möj-
lighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med an-
dra. Kommunens målsättning är att äldre personer ska erbju-
das goda bostäder och att de skall få stöd och hjälp i hemmet 
och annan lättåtkomlig service. Vilket tydliggörs i kommunens 
bostadsprogram.

Utbildning

Det fi nns fem grundskolor i Robertsfors kommun i Robertsfors 
centralort, Bygdeå, Ånäset, Åkullsjön och Djäkneboda. Vid Tun-
dalsskolan i Robertsfors fi nns kommunens högstadieskola.

Kommunen erbjuder förskola till barn mellan 1 och 5 år och fri-
tidshem för barn mellan 6 och 12 år. Det fi nns också pedago-
gisk omsorg som alternativ till förskola och fritidshem i Åkull-
sjön, Robertsfors och Norum.

Förskolor fi nns i Bygdeå, Ånäset, Flarken, Överklinten, Djärkne-
boda och Robertsfors. Nya förskolor i Ånäset, Bygdeå och Ro-
bertsfors planeras.

Fritidshem fi nns i Bygdeå, Ånäset och Robertsfors. Och det 
fi nns Familjedaghem i Åkullsjön och Robertsfors. Kommunen 
arbetar en ”Strategi för förskola och grundskola” som samman-
ställer de olika strategiperspektiv gällande skola och medborg-
are, hållbar utveckling och tillväxt, ekonomi samt medarbetare. 

Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning 
och svensk språkkurs fi nns på Robertsfors lärcentrum. Lärcen-
trum erbjuder också särskild utbildning för vuxna (särvux), pro-
gram för ungdomar som saknar betyg för att bli behörigt till 
gymnasiet och kurs för invandrare (sfi ) och nyanlända ungdo-
mar (språkintroduktion-utbildning på grundskolenivå). 

Söder om Bygdeå fi nns det Dalkarlså folkhögskola som erbjud-
er allmänkurser samt linjer. Skolan drivs genom pingstförsam-
lingarnas skol- och kursverksamhet stiftelsen.  

Robertsfors kommun
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Vård och omsorg 

Kommunen ansvarar för den vård som sker på särskilda boen-
den samt i det egna hemmet. Landstinget ansvarar för Hälso-
centralerna, som går under beteckningen primärvården. Till-
sammans har de ett delat ansvar att förse kommunens invånare 
med en god hälso- och sjukvård. Från 1: a september 2013 har 
Robertsfors kommun ansvar över hemsjukvård samt rehabilite-
ring och habilitering i hemmet. 

I kommunen fi nns

Familjecentral
Robertsfors hälsocentral
Lövlundens äldreboende
Edfastgården (äldreboende)
Nysätragården
Gläntans korttidsboende
Bäckvägens gruppbostad
Bergmästargatans gruppbostad
Räddningsstyrka (Räddningstjänst deltidsbrandkår Ånäset, Ro-
bertsfors)

Robertsfors kommun har 100 lägenheter fördelat på 3 äldrebo-
enden varav 32 lägenheter för personer med demenssjukdom. 
På särskilt boende hyr man en lägenhet och får stöd och service 
av omsorgspersonal som fi nns tillgänglig dygnet runt.
(robertsfors.se)

Robertsfors kommun
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”I Robertsfors blomstrar kul-
turen och det är aldrig svårt 
att hitta någon vettig fritids-
sysselsättning. Kulturen får 
hela kommunen att växa! 
Sedan 1958 har kommunala 
musikskolan satt Robertsfors 
på kartan.”

”Biblioteket ska avgiftsfritt 
erbjuda ett rikt och varierat 
mediebestånd, god service 
och en stimulerande miljö 
för läsning, upplevelser och 
lärande”

”Biblioteket ska avgiftsfritt 
erbjuda ett rikt och varierat 
mediebestånd, god service
och en stimulerande miljö 
för läsning, upplevelser och
lärande”

Fritid- och kulturverksamhet 

Det fi nns olika föreningar som sysslar med allt från motorsport, 
målning, cirkelträning, fi ske och handboll m.m. Robertsfors har 
7-mil kust och en vindlande Rickleå som rinner genom kommu-
nen och borgar för gott fi ske och fi na vandringsleder. För vin-
teraktiviteter fi nns det skidspår, skoterleder, pimpelfi skeställen 
m.m. Badhus fi nns i Robertsfors med motionssim och babysim.

Bibliotek:

Huvudbiblioteket är placerat i Robertsfors och har hela kom-
munen som upptagningsområde, samt fungerar som resurs för 
kommunens fi lialer.  Huvudbiblioteket är ett integrerat folk- och 
skolbibliotek. Den skolbibliotekarietjänst som fi nns här har an-
svar för skolbiblioteksverksamheten vid samtliga grundskolor 
och förskolor i kommunen. Filialer fi nns i Ånäset och Bygdeå. 
Robertsfors bibliotek ingår i URAX, bibliotekssamarbetet 
inom Umeåregionen, och i en rad samarbete med andra verk-
samheter:

• Länsbiblioteket i Västerbotten 
• Kommunens skolor, förskolor och SFI (se Skolbiblioteks 
 plan för Robertsfors kommun) 
• Mediacenter (Region Västerbotten) 
• Alla tiders Robertsfors (Västerbottens museum och ar 
 kiv, tillsammans med kulturaktörer i kommunen – bl a  
 planering av Kulturveckan) 
• Ungkulturgruppen (kulturaktörer i kommunen i sam 
 verkan kring barnkultur) 
• Familjecentralen och språkstödsgruppen i kommunen 
• Dagcenter i kommunen 
• Flyktingsamordningen i kommunen 
• Studieförbunden 
• Hembygds- och byaföreningar 
• Bygdeå och Nysätra släktforskarförening 

Huvudbiblioteket har inte renoverats sedan 1981. Kommunens 
mål är att erbjuda ett bibliotek anpassad till dagens behov i den 
befi ntliga byggnad eller i en ny lokal.

Musik och teater
Musikskolan i Robertsfors erbjuder kurser till barn från årkurs 4. 
Här kan man lära sig trummor, sång, piano, träblås, gitarr, elbas 
och fi ol. Idag går cirka 60 procent av eleverna på musikskolan 
där de undervisas av professionella lärare. 

Robertsfors kommun
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Aktiva föreningar inom kulturområdet hjälper till att samord-
na olika arrangemang. Till exempel den återkommande kultur-
veckan. Varje år anordnas professionell teater för barn i försko-
lorna och skolan. Biblioteken har en mängd aktiviteter för barn. 
Under många år har skolorna haft aktiviteter genom projektet 
”Skapande skola”. Under höstlovet, som i Robertsfors kallar för 
Kulturlovet, görs satsningar inom kulturområdet för barn och 
ungdomar genom olika aktiviteter bland annat maratonbio för 
ungdomar i Biosalongen i Centrumhuset.

Föreningen Robertsfors Teater & Musik står som huvudarrang-
ör och arrangerar professionella föreställningar av teater, mu-
sik och dans. De fl esta ges på teatersalong i Centrumhuset, 
Robertsfors, men många mindre uppsättningar ges också runt 
om i kommunen. Utbudet på de olika scenerna är brett, så att 
man ska kunna hitta något som passar just dig, oavsett ålder 
och smak. Robertsfors musiksällskap har med sina stora  upp-
sättningar  musikaler, rönt framgång långt utanför Robertsfors.

Konst

I kommunen fi nns en mängd professionella och framgångsrika 
konsthantverkare och bildkonstnärer. Här fi nns också möjlig-
het för amatörer att delta i fl era olika grupper, t ex Målarlyan i 
Robertsfors och Konstateljén i Bygdeå Konstföreningen arrang-
erar konst- och hantverksutställningar i Galleri Blickpunkten, 
Storgatan 11 i Robertsfors. Enskilda konstnärer och föreningar 
har också möjlighet att hyra lokalen för utställningsverksam-
het. Den off entliga konsten som vi alla har tillgång till, kan ses i  
kommunens  off entliga rum och parker.

Kulturmiljö

Kommunens kulturmiljöer tas väl om hand av våra fyra hem-
bygdsföreningar. Bygdeå Hembygdsförening, Nysätra Hem-
bygdsförening, Robertsfors Hembygdsförening samt Stiftelsen 
Robertsfors Bruksmuseum.

Följande museer går att besöka:
• Bruksmuseet i Robertsfors
• Kulturum Ratan
• Lantbruksmuseet i Kålaboda
• Bobacksgården i Bygdeå
• Dalkarlså lanthandelsmuseum i Dalkarlså
• Thurdinska gården

Inom allmänkulturens område fi nns två olika stipendier.
Hedersstipendium som är avsett för välförtjänta kulturarbetare 
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med dokumenterade insatser delas ut årligen. Hedersstipen-
diet inom kultur går inte att söka men man har möjlighet att 
nominera kandidat.

Det målinriktade stipendiet har karaktären av arbets- och stu-
diestipendium och söks på särskild blankett med klar motive-
ring. Stipendiet utlyses årligen och stipendiesumman är 10 000 
kr. 

Robertsfors kommun
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Gröna näringar och värdefulla mineraler
Yrkesfi ske 

Den sydliga delen av kusten, kring Norrfj ärden, omfattas av rik-
sintresse för yrkesfi ske.  I skärgården utanför Umeå/Holmsund 
samt kring Holmön/Ängesön, fi nns betydelsefulla fångstom-
råden för främst lax och sik men också andra sötvattensarter. 
Lekområden för sik, siklöja, strömming och andra arter som 
fångas kommersiellt fi nns överallt i skärgårdarna och innerfj är-
darna. Det saknas idag underlag för att avgränsa de viktigaste 
av dessa som riksintresse, men områdena är skyddsvärda. 

Rennäring

Samebyarna Ran, Gran och Malå nyttjar delar av kommunen för 
renarnas vinterbete under perioden 1 oktober - 30 april. Samt-
liga samebyar har områden utpekade som riksintressen inom 
Robertsfors kommun.

Viktiga områden som kan ha status som riksintresse är fl yttle-
der, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra pas-
sager, speciella betesområden, områden kring anläggning 
samt renhagar. Kartan över riksintressen redovisar rennäring-
ens riksintresseområden. Samråd med berörd sameby sker om 
markanvändning förändras i deras närhet.

Malå (skogssameby) har vårvinter- och vinterbetesmarker i 
kommunens norra delar. Trivselland och leder är utpekade som 
viktiga områden. Trivselland är områden dit renarna söker sig 
för bete och vila under en längre period. Det är viktigt att dessa 
områden är befriade från intrång och störningar av olika slag 
eftersom de är värdefulla ur renskötselsynpunkt. Malå sameby 
har pekat ut svåra passager vid E4 i höjd med Ånäset och Sikeå. 
Vid Kålaboda fi nns arbetshagar/rengärden och område för rast-
bete. Rastbeten används under fl yttning av renhjordar mellan 
olika betesområden. Dessa ger renarna viktiga betes- och vilo-
platser under de påfrestande fl yttningarna.

Gran (fj ällsameby) har vårvinter- och vinterbetesmarker i kom-
munen. Även förvinterland för en mindre del i nordvästra kom-
mundelen. Viktiga områden är utpekade för trivselland och le-
der. Gran fi nns i de centrala delarna av kommunen. 

Ran (fj ällsameby) har vårvinter- och vinterbetesmarker inom 
kommunen. Samebyn fi nns i de södra delarna av kommunen 
och det fi nns utpekade områden för trivselland. I kommun-
gränsen mellan Umeå och Robertsfors fi nns en svår passage 
(norr om Sävar) utpekad.1

1 https://www.sametinget.se/

Regeringens mål för 
samepolitik

”Målet för samepolitiken är att 
verka för en levande samisk 
kultur byggd på en ekologisk 
hållbar Rennäring och andra 
samiska näringar.”

Gröna näringar och värdefulla mineraler
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TITEL

TITEL

TITEL

Värdefulla ämnen och mineraler 

Inom Robertsfors fi nns inga områden med mineraliska ämnen 
av riksintresse enligt Miljöbalken 3 kap § 7. Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) beslutar om riksintressen. 

Enligt SGU fi nns tre utpekade mineralresurser inom kom-
munen. Väster om Överklinten fi nns järnoxid och industri-
mineral utpekat. Söder om Flarken fi nns ett område med industri-
mineral. 

TITEL
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Täkter

Grus och sandförekomster fi nns på ett fl ertal områden inom 
kommunen. Största förekomsten av sand och grus fi nns längs 
med Rickleån, Flarkån, i de nordvästra delarna av kommunen 
samt längst kusten. 

I kommunen fi nns sex täkter som är utpekade av SGU. Tre av 
dessa är bergtäkter, två naturgrustäkter och en är moräntäkt. I 
tabellen nedan redovisas berörda fastigheter.1 

Robertsfors kommun har tillsammans i Umeå Regionen sett 
över behov och tillgång av naturgrus. Där fastslogs att tillgång-
en på naturgrus i Robertsfors är god.

Gröna näringar

Jordbruk 
Jordbruket utgör en viktig förutsättning för en levande lands-
bygd. Ett fungerande och livskraftigt jordbruk skapar förutsätt-
ningar för ett långsiktigt bevarande av det öppna landskapet. 
Detta är således av stort allmänt intresse, inte bara som näring 
och försörjningsbas utan också för bibehållandet av kommu-
nens landskapskaraktär och identitet. Skyddandet av värdefull 
jordbruksmark är en viktig prioritering i kommunens planering.

Jordbruksmark fi nns framförallt i karaktärsområdena Kultur-
bygden och Kusten. År 1981 var antalet jordbruksföretag 511 
st. År 2010 hade dessa sjunkit till 216 st (Jordbruksverket, Allt 
om landet). Det är fortsättningsvis viktigt att värna om en aktiv  
jordbruksnäring inom kommunen.

Vid lokalisering av ny bebyggelse ska kommunen värna om 
jordbruksmark och lokalisera ny bebyggelse så långt möjligt 
på annan mark. Ny bebyggelse bör i så stor utsträckning som 
möjligt lokaliseras sammanhållet  genom förtätning i befi ntliga 
byar och tätorter. Väsentligt viktiga samhällsintressen bör dock 
ges möjlighet att etableras där dessa enligt utredningar är mest 
lämpliga. Infrastruktursatsningar, vilket föregår av noggranna 
utredningar är ett sådant samhällsintresse. 

1 http://sgu.se/

Miljöbalken

”Enligt Miljöbalken 3 kap 4 § 
är jord- och skogsbruk av na-
tionell betydelse. Bruknings-
värd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose vä-
sentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan till-
godoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredställande 
sätt genom att annan mark 
tas i anspråk. Skogsmark 
som har betydelse för skogs-
näringen skall så långt möj-
ligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra 
ett rationellt skogsbruk”

Gröna näringar och värdefulla mineraler
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Det värdefulla odlingslandskapet

Länsstyrelsen har i meddelande 2, 1993 tagit fram bevarande-
program för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. 
Syftet med inventeringen var att lyfta fram odlingslandskapets 
bevarandevärda miljöer så att dessa kan bibehållas och bevaras 
för framtiden. 

Område Areal Status 
Djäkneboda by 60 Miljö med kulturhistoriska värden 
Flarkens by 600 Miljö med kulturhistoriska värden och på längre 

sikt bestående åkerområden 
Gamla Storbäckens by med hagmark 75 Klass II-objekt i ängs- och hagmarksinventeringen 
Grimsmarks by 120 - 
Gulltjärns by 80 Miljö med kulturhistoriska värden 
Kålaboda området 
 
 

- Kålaboda hagmark 
- Trehörningen,  hackslåttäng 

430 
 
 
 
 

Miljö med kulturhistoriska värden.  
Klass II-objekt i ängs- och hagmarksinventeringen. 
 
Klass II-objekt i ängs- och hagmarksinventeringen 
Klass II-objekt i ängs- och hagmarksinventeringen 

Rickleå by 200 Miljö med kulturhistoriska värden 
Skärans by 50 Miljö med kulturhistoriska värden 
Brände, hagmark 2 Klass II-objekt i ängs- och hagmarksinventeringen  
Ratans by 5 Riksintresse, vårdobjekt nr 33 för 

kulturmiljövården 

Skogsbruk

Skogsbruket är en viktig basnäring inom kommunen och be-
drivs inom stora delar av kommunens areal. Utöver den syssel-
sättning som krävs för skötsel, avverkning och virkestransport 
utgör skogen ingen större del av näringslivet då träförädling 
inom är outvecklad.

Antalet enskilda skogsägare i Robertsfors år 2011 var 1 051 st 
(Jordbruksverket, Allt om landet). I Robertsfors kommun fi nns 
stora skogsområden som har ett stort bevarandevärde eller 
är av högsta intresseklass. Avvägning mellan produktion och 
skyddsvärda områden sker i dialog mellan kommunen, skogs-
brukare, skogsbolagen och skogsstyrelsen för att skapa ett håll-
bart skogsbruk. 

Gröna näringar och värdefulla mineraler
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Transporter
Järnväg- Norrbotniabanan 

Norrbotniabanan är en planerad ny kustnära järnväg mellan 
Umeå – Luleå. Den nya järnvägen föreslås byggas inom en kor-
ridor som löper från kommungränsen i söder via Bygdeå, cen-
trala Robertsfors och Ånäset fram till kommungränsen i norr 
mot Skellefteå.

Norrbotniabanan förväntas få stor betydelse för Robertsfors 
kommuns möjligheter till utveckling. Pendlingsmöjligheterna 
förbättras, tillgängligheten till högre utbildning och till starka 
arbetsmarknadsregioner blir betydligt bättre än idag. Erfaren-
heter från andra viktiga transportstråk i Sverige är att kommu-
ner längs viktiga huvudstråk för transporter har en bättre social 
och ekonomisk utveckling än kommuner som inte är direkt an-
knutna till sådana stråk.

Järnvägen kommer att innebära buller. Omfattningen av stör-
ningarna från tågtrafi ken på befi ntlig bebyggelse är beroen-
de av var järnvägen får sin slutliga placering. Detta kommer 
att utredas i järnvägsplanerna som kommer att upprättas för 
järnvägen. 

Eftersom järnvägen innebär relativt få tågrörelser per timme är 
det den maximala ljudnivån från tågtrafi ken som kommer att 
vara avgörande för behovet av bullerskyddsåtgärder. Gränsen 
för behov av åtgärder går vid 70 dBA utomhus. Inomhus är 
gränsen 45 dBA maximal bullernivå. 

Det är troligt att järnvägstrafi ken kommer att innebära att det 
kan behövas bullerskärmar bredvid järnvägen för att minska 
bullerstörningarna. Skärmar är aktuella i tätbebyggda områ-
den. För glesare områden och vid enstaka störda hus provas i 
stället fasadåtgärder och skärmar vid uteplatser i stället för att 
minska störningarna. 

I järnvägsutredning JU 110 fi nns preliminära bedömningar för 
bullrets framtida utbredning och behov av åtgärder. I centra-
la Robertsfors bedöms inga bostadsfastigheter påverkas un-
der förutsättning att järnvägen placeras mitt i den föreslagna 
korridoren. Läggs järnvägen mot väster i korridoren kommer 
kvarteren närmast järnvägen att vara i behov av bullerskydds-
åtgärder. 

Transporter
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I järnvägsutredning JU 120 bedöms bullerpåverkan för 
bl a Ånäset. Bullerstörningarna är beroende av vilken dragning 
som väljs i utpekad korridor. En västligare dragning ökar bul-
lerstörningarna, men har fördelar för en eventuell station i byn. 
Dras järnvägen i korridorens östliga del blir bullerstörningarna 
mer begränsade. 

Trafi kverket går nu vidare med en allt mer detaljerad planering 
av Norrbottniabanans föreslagna sträckning genom Roberts-
fors kommun. Målet är att ha ett färdigt förslag hösten 2017. 
Trafi kverket håller samråd med befolkning, markägare och in-
tressenter rörande sträckning genom kommunen. De förslag 
så då presenteras utgår bland annat från ett pågående utred-
ningsarbete. Kommunen har sedan tidigare skickat en skrivelse 
till Trafi kverket där kommunstyrelsen tydligt uttrycker förvän-
tan om resecentrum i Robertsfors samt förutsättningar för sta-
tionsläge i närhet av Ånäset och Bygdeå tätorter. 

Vägar

Väg E4 är riksintresse för kommunikation och sträcker sig från 
Helsingborg till Haparanda. Vägen är av särskild internationell 
betydelse och ingår i det av EU utpekade Trans-European Trans-
port Network, TEN-T. Väg E4 tillhör det nationella vägnätet och 
utgör en viktig förbindelse i Västerbotten. Med sin sträckning 
längs kusten fungerar vägen som en uppsamlingsled för såväl 
person- som godstransporter mellan befolkningscentra och in-
dustrier. 

I kommunen går även fl ertalet allmänna vägar, där exempel-
vis väg 651 i väst-östlig riktning genom Robertsfors är en viktig 
länk.

Transporter
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Transporter

Utökat byggnadsförbud enligt väglagen gäller för ett 30 meter 
brett område utanför E4:s vägområde. Övriga allmänna vägar 
omfattas av ett generellt förbud om 12 meter från bortre di-
keskant. 

Det är väsentligt att planering i Robertsfors bedrivs så att byg-
gandet av Norrbotniabanan och tillhörande resecentrum i cen-
trala Robertsfors underlättas. Framtida resecentrum i Roberts-
fors ska planeras så att byte mellan olika trafi kslag underlättas. 
Planeringen för mötesspår med framtida möjligheter till tåg-
stopp i Bygdeå och Ånäset ska underlättas. 

Norrbotniabanan har stor betydelse för Robertsfors kommuns 
möjligheter att utvecklas och växa i framtiden. Banan ger ef-
fektiv tillgång till fl era viktiga arbetsmarknadsregioner. Särskilt 
närhet till Umeå som arbetsmarknadsregion är en viktig förut-
sättning för att kunna fortsatt utveckla Robertsfors. Järnvägen 
ger också förbättrade förutsättningar för tillgängligheten till 
bl a högre utbildning som fi nns tillgänglig på fl era orter längs 
banan.

Robertsfors kommun är en glesbygdskommun. Eff ektiva för-
bindelser till större städer är en förutsättning för kommunens 
attraktivitet och långsiktiga överlevnad. För att eff ektivt kunna 
nyttja de möjligheter som Norrbotniabanan ger måste kom-
pletteringar i kollektivtrafi ken ske. En försörjning med både 
buss, tåg och eff ektiva mötespunkter mellan olika trafi kslag är 
en förutsättning för att få bästa eff ekt av banan.
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Vattenförsörjning

I Robertsfors kommun fi nns grundvatten att tillgå i framförallt 
Rickleåsen och Flarkåsen. Tre drickvattenresurser har pekats ut 
som regionaltviktiga, två med grundvatten i jord och en med 
ytvatten. Det är Rickleåsen i Överklintsområde där kommunen 
har sin huvudvattentäkt och reservvattentäkt. Det sker induce-
rad eller naturlig infi ltration av ytvatten från Rickleån till vat-
tentäkterna. I Burträskåsen har Skellefteå kommunen allmän 
vattentäkt.

Då dricksvatten är av central betydelse är det viktigt att skydda 
vattenresursen på ett hållbart sätt. I dag kan dock skyddet sägas 
vara otillräckligt då en del har skydd enligt äldre lagstiftning. 

Förväntad klimatförändring väntas påverka vattenresursen så-
väl kvantitativt som kvalitativt. 

Kommunala vattentäkter fi nns för nedanstående områden: 
 
• Flarken -  
• Åkullsjön
   
Skyddsområdet för Klintheden har reviderats 2016. Skydds-
områden har fastställts för samtliga kommunala vattentäkter. 
Skyddsområden har även fastställts för enskilda vattentäkter. 

Utanför centralanläggningarnas verksamhetsområden skall 
enskilda anläggningar prövas av berörda myndigheter.

Inventering i kommunen visar låga värden för arsenik och ra-
don.1

Trolig befolkningsutveckling, planerade förändringar i sam-
hällsbyggandet kan påvisa framtida behov av dricksvatten. 
Robertsfors kommun har i dag en väl tillgodosedd vattenför-
sörjningskapacitet och kan komma att behöva minska antalet 
anläggningar.

Den utveckling i länet som troligen kan ha störst negativ in-
verkan på vattenförsörjningen i framtiden är nya gruvor och 
utbyggnad av infrastruktur, inte minst i anslutning till gruvor, 
skogsbruk och vindbruk. Nya infrastrukturprojekt och industri-
etableringar behöver anläggningsmaterial vilket kan innebära 
att antalet materialtäkter ökar som påverkar vattenförsörjning-
en.

1 Regional vattenförsöjningsplan Länsstyrelsen Västerbotten, 2013

Teknisk försörjning
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Kraftledningar med skyddszoner 

Befi ntliga 130 och 400 KV-ledningar redovisas med de skydds-
zoner som gäller för uppförande av byggnader i anslutning till 
ledningarna enligt Statens energiverks starkströmsföreskrifter 
(STEV-FS 1988:1). Skyddsavståndet anges från ledningarnas yt-
tersta fasledare.

Renhållning

Kommunen svarar med hjälp av entreprenörer för sophämtning 
- hushållssopor och jämförligt avfall, slamtömning och hante-
ring av farligt avfall. Robertsfors kommuns återvinningscentral 
heter Fagerliden och ligger ca 3,4 km norr om Robertsfors. 

Återvinningsstationer fi nns i Robertsfors tätort, Ånäset, Överk-
linten, Åkullsjön och i Bygdeå.

En kommunal avfallsplan fi nns antagen och håller på att revi-
deras. Hushållsavfall transporteras till Umeå. 

Teknisk försörjning
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Olika miljö- och riskfaktorer kan direkt eller indirekt påverka 
enskilda människors hälsa och säkerhet, liksom miljön som hel-
het. För att uppnå en hållbar utveckling är det av stor vikt att 
risk och säkerhetsfrågor uppmärksammas tidigt i den fysiska 
planeringen.

Klimatförändringar

En framsynt stadsplanering kan minska klimatpåverkan, och 
underlätta klimatanpassning. Fler och oftare extremväder för-
väntas varför bebyggelse måste planeras så att skada vid extre-
ma fl öden och vattennivåer undviks. Risken för långsiktigt höj-
da vattenstånd utefter kommunens kust till följd av tänkbara 
globala klimatförändringar bedöms inte kunna överträff a den 
pågående kraftiga landhöjningen i kommunen. Någon särskild, 
extra hänsyn till detta fenomen bedöms därför inte nödvändigt 
i planarbetet. 

För att hantera en ökad nederbörd behöver det arbetas aktivt 
med fördröjning av vatten i såväl nybyggnations områden som 
befi ntliga områden. Fördröjning av vatten minimerar över-
svämningsrisken och bidrar till att vattenkvaliteten ska vara 
god. Insatser kan spänna från större dagvattenanläggningar, 
öppna dagvattenledningar, mindre dammar i bebyggelsen, 
ökad grönska och genom att minska andelen hårdgjorda ytor.

Rekommendationer för lokalisering av bebyggelse

Länsstyrelsens rapport "Klimatförändringar och samhällsplane-
ring" innehåller länsstyrelsens rekommendationer för var man 
kan bygga olika typer av bebyggelse utan att vidta särskilda fö-
rebyggande åtgärder med avseende på höga fl öden. 

Sammanfattningsvis gäller följande tre rekommendationer:
-Inom områden som hotas av 100-årsfl öde (statistisk åter-
komsttid på 100 år) bör ny bebyggelse inte tillkomma alls, med 
undantag för enkla byggnader som garage och uthus.

- Inom områden som hotas av högsta dimensionerande fl öde 
(inträff ar vid kombination av alla kritiska faktorer), kan sam-
hällsfunktioner av mindre vikt/mindre miljöpåverkan lokalise-
ras.

- Lokalisering av riskobjekt och samhällsfunktioner av betydan-
de vikt, inkluderat sammanhållen bostadsbebyggelse, bör en-
dast ske utanför dessa områden.   

 

Miljö- och riskfaktorer

Miljö- och riskfaktorer
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På uppdrag av regeringen har MSB, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, genomfört översiktlig översvämnings-
kartering för vissa delar av landets vattendrag. Beräkningar-
na har gjorts i dels 100-årsfl öde och dels i högsta beräknade 
fl öde. Länsstyrelsen har i samarbete med MSB tagit fram kartor 
för områden med översvämningsrisker i enlighet med förord-
ningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956). 

I dagsläget genomför Svenska Kraftnät och dammägarna 
projektet ”Samordnad beredskapsplanering för dammbrott” 
(SBD) där mer detaljerade översvämningskarteringar tas fram. 
Dessa kommer att ersätta befi ntliga karteringar i loppet av 
2015. 

Klimat- och sårbarhetsanalys Västerbottens län, 2011 togs fram 
av SGI i samarbete med SMHI på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Västerbotten. Rapporten innehåller en analys av framtida kli-
mat i Västerbottens län avseende nederbörd, temperatur, och 
fl öden. Vidare har områden översiktligt identifi erats där det 
fi nns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översväm-
ning som kan medföra skador på bebyggelse och infrastruktur 
och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förore-
nad jord. 

Miljö- och riskfaktorer
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Ras och skred

Av tillgängligt planeringsunderlag för ras och skredrisker fi nns 
Räddningstjänstens kommunvisa stabilitetskartering från 1998 
på MSB:s webbplats. Vid åtgärder nära älvarna eller områden 
med känd skredrisk kan det vara motiverat att kommunen krä-
ver att geotekniska undersökningar ska göras. 

I Västerbottens län har SGI har tagit fram översiktliga kartor över 
erosionsförhållanden för havskusten. Kartorna fi nns att hämta 
via SGI webbplats.

Miljö- och riskfaktorer

Ras och skred karta från SGU och SMHI
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Transport av farligt gods

Transportleder för transport av farligt gods är av stort samhäll-
sintresse och bör skyddas mot förändringar av markanvänd-
ningen som minskar deras lämplighet som transportleder. 

Förslag på avstånd:

Odling
Parkering
Trafik
Friluftsområde 

Bilservice
Industri
Kontor
Lager
Friluftsområde
Parkering
Sällanköpshandel 

Bostäder
Centrum
Vård
Övrig handel
Kultur
Skola
Hotell
Idrotts- och
sportanläggning 

Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län har tagit fram 
skriften Riskhantering i detaljplaneprocessen. I denna har en riskpolicy tagits fram 
som ska fungera som en vägledning i hur markanvändning, avstånd och riskhante-
ring bör beaktas i samband med planprocessen. Riskhanteringsområdet intill leder 
för farligt gods är enligt riskpolicyn 150 meter som även ska fungera som riktlinjer i 
planprocessen för Robertsfors.

Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter antagit 
rekommenderade vägar för transport inom länet för transport 
av farligt gods enligt ADR-S. För transport av petroleumpro-
dukter ska kortast möjliga färdväg från rekommenderad väg till 
brukare väljas. Rekommenderad transport för farligt gods i Ro-
bertsfors kommun är Europavägarna E4 och järnvägen

Skred och ras

Största delen av Robertfors kommun består mestadels av 
morän och inte så mycket silt och lera, som har hög benägen-
het till skred och ras. Det fi nns fi nkorniga sediment men där 
det saknas spår av jordskred eller fi nns i mycket begränsad 
omfattning.1997 utfördes en utförlig ras- och skredriskinven-
tering i Västerbotten. Där framkom att i Ånäset var stabiliteten 
låg.

Miljö- och riskfaktorer
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Radon

I det nationella miljömålet "God bebyggd miljö" fi nns inskrivet 
att alla bostäder ska ha en radonhalt inomhus som understi-
ger 200 Bq/m3 år 2020. Det är bra om kommuner redovisar hur 
man arbetar för att uppfylla detta. 

Hos SGU fi nns data över fl ygmätt strålning från uran, samt 
jordartskartor och berggrundskartor, som kan användas som 
en del av underlaget vid översiktliga bedömningar av radon-
risk.

Exempel på områden med förhöjd radonrisk är 1) områden 
med alunskiff er, 2) förhöjd uranhalt i markytan av annan anled-
ning och 3) jordarter som är genomsläppliga (t.ex. isälvssedi-
ment (rullstensåsar), grusig morän och svallgrus).

Vad gäller markradon fi nns, förutom inverkan av markens uran-
halt, ett beroende av markens permabilitet vilket gör att t.ex. 
isälvsavlagringar utgör högriskområden för markradon. I områ-
den med förhöjd strålning från berggrunden kan också fi nnas 
risk för förhöjda halter av radon och uran i dricksvatten från en-
skilda brunnar. 

I Västerbottens län fi nns områden med betydande risk för för-
höjda radonhalter i marknära bostäder. Det fi nns även bostäder 
byggda av blå lättbetong, ett alunskiff erbaserat byggnadsma-
terial, som tillverkades mellan 1929 och 1975 och som kan ge 
förhöjda radonhalter. I vissa områden kan förhöjda radonhalter 
i vatten vara det dominerande radonproblemet. Länsstyrelsen 
sammanställde under 1999 uppgifter om radonhalter i bostä-
der. 

Det enda sättet att upptäcka för höga nivåer av radon i sin bo-
stad är att mäta. Det är bäst att mäta i två månader någon gång 
mellan den 1 oktober och den 30 april. Om radonvärdet över-
skrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas. (från Strålsäkermyndig-
heten)

Miljö- och riskfaktorer
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Sulfi djord

Sulfi djord förekommer i kommunen. Vid byggnationer och 
grävning i områden med sulfi dhaltiga sediment är det viktigt 
att beakta vilka miljöeff ekter oxidation av dessa jordar kan 
leda till och förekomsten av eventuella sulfi djordar kommer 
att hanteras i samarbete med ansvariga myndighter om  dessa 
påträff as.

I landområdena närmast norrlandskusten fi nns på många 
platser lera och silt som innehåller järnsulfi der (Sohlenius SGU 
Rapport 2011: 12). I samband med byggnationer eller för att 
möjliggöra uppodling sänks ofta grundvattenytan varvid järn-
sulfi derna oxiderar, vilket ofta leder till en kraftig sänkning av 
pH. De sura förhållandena leder till en ökad kemisk vittring 
vilket gör att toxiska metaller (t ex Ni och Cd) kan mobiliseras. 
Vattendrag i områden med sulfi djord kan därför periodvis upp-
visa höga koncentrationer av vissa metaller och ett lågt pH. Det 
fi nns då risk att växter och djur påverkas negativt.

Sulfi djord förekommer ofta i områden som på SGUs jordarrs-
kartor redovisas som lera eller silt. På många platser överlagras 
sulfi djorden av torv eller älvsediment. Vid byggnationer och 
grävning i områden med sulfi dhaltiga sediment är det viktigt 
att beakta vilka miljöeff ekter oxidation av dessa jordar kan leda 
till. SGU har nyligen dokumenterat förekomster av sulfi djordar i 
Västerbottens och Norrbottens län. Resultaten som kommer att 
avrapporteras under början av 2015 visar att sulfi djordar främst 
förekommer närmast dagens kust men att dessa jordar även 
kan förekomma längre inåt land. 

Mestadels morän inlandet. Vid kusten berg, sand och grus men 
även lera. Lera silt längs E4 och in i dalgångarna där samhällena 
fi nns.
(Sulfi djordar och sura sulfatjordar i Västerbotten och Norrbot-
ten. SGU-rapport 2015:26)

Förorenad mark och masshantering

För att få ett hållbart samhälle ska det hushållas med råvaror 
och ambitionen bör vara att återanvända överblivna massor. 
För all återanvändning av massor gäller att orena massor inte 
får läggas på mark med lägre halter av föroreningar utan att 
åtgärder vidtas.

Miljö- och riskfaktorer
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Buller

Det fi nns bullerutsatta områden från t.ex. infrastruktur, väg, 
järnväg, eller industri som omfattar ljudstörande verksamheter. 
För bebyggelse nära järnväg behövs även risken för vibrationer 
fi nnas med i planeringen. 

De resulterade lagändringar som trädde i kraft 2 januari 2015 
har för avsikt att samordna prövningar avseende buller mellan 
plan- och bygglagen och miljöbalken. Regeringens beslut inne-
bär nya krav i PBL kopplad till förebyggande av de olägenheter 
för människors hälsa som bullret förorsakar när man lokalise-
rar, utformar och placerar bostadshus. Vid detaljplanering och 
bygglovsprövning ställs krav om att bullervärden redovisas. 

Det är framför allt buller från väg- och spårtrafi k som utsätter 
fl est människor för störningar. Riksdagen har angett riktvärden 
för trafi kbuller som normalt inte bör överskridas vid nybygg-
nation av bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig 
ombyggnad av transportleder. Ekvivalent ljudnivå avser med-
elljudnivån under en given tidsperiod (vanligast är beräkning-
ar under ett dygn) för trafi kbuller. Maximal ljudnivå avser den 
högsta ljudnivån under en viss tidsperiod. Riktvärdena vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse eller väsentlig ombyggnad 
av infrastruktur är;
- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid
fasad.
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Miljö- och riskfaktorer
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Miljökvalitetsnormer 

Luft och buller

Den största källan i Robertsfors till luftföroreningar och buller 
är trafi ken. Planförslaget bedöms påverka luft och buller nega-
tivt då det ger ökad trafi k främst på grund av all ny bebyggelse 
som planeras. Det fi nns ingen luft eller bullerproblematik i Ro-
bertsfors kommun i dagsläget och ökningen bedöms inte bidra 
till att miljökvalitetsnormer överskrids. Det är dock viktigt att i 
den mer detaljerade planeringen att ta hänsyn till luftförore-
ningar och buller

Vattendirektivet

Inom EU fi nns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk be-
nämnt ramdirektivet för vatten eller i dagligt tal kallat vatten-
direktivet, där man pekat ut vattnet som en av de viktigaste 
strategiska frågorna för Europas framtid. Vattendirektivet stäl-
ler krav på att alla EU:s medlemsländer arbetar på liknande sätt 
med vattenförvaltningen. Arbetet ska vara inriktat på att mins-
ka föroreningar, främja en hållbar vattenanvändning och för-
bättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen.

Vattenförvaltningen omfattar allt vatten inom Sverige oavsett 
storlek eller andra egenskaper. Förutom ytvatten som sjöar, 
vattendrag, kustvatten samt vatten i övergångszon mellan sött 
och salt vatten omfattas allt grundvatten. 

I december 2009 beslutade vattenmyndigheterna om miljök-
valitetsnormer för samtliga vattenförekomster i Sverige. Den 
fysiska planeringen är ett viktigt verktyg som tillsammans med 
andra styrmedel ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten uppnås. Miljökvalitetsnormerna måste beaktas vid över-
siktsplanering och detaljplanering och i plan- och bygglagen 
(PBL) anges i 2 kap. 10 § att miljökvalitetsnormerna ska följas. 
Av miljöbalken 5 kap. 3 § framgår vidare att det är myndigheter 
och kommunerna som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna 
följs.

När det gäller kustvattnet i Robertsfors bedöms den ekologiska 
statusen god men den kemiska statusen dålig i Vändskärsfj är-
den och Ricklefj ärden. Övrigt ytvatten har god status liksom 
grundvattenförekomsterna som fi nns i Flarkåsen och Rickleå-
sen.

Statusklassningar för länets vatten fi nns samlade i databasen 
VISS som fi nns på Länsstyrelsens hemsida.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är 
ett juridiskt bindande styrme-
del som infördes med
miljbalken 1999. Det fi nns 
idag milljökvalitetsnormer för 
luft, buller och vattenkvalitet. 
Kommuner och myndigheter 
har huvudansvaret för att 
normerna följs, men ett visst 
ansvar fi nns även hos verksam-
hetsutövare.



94 ±±0 105Kilometer

Risker
Rekommenderad väg för farligt gods

Riksintresse Järnväg, planerad

Vattenskyddsområde

_̂ Tillverkning

_̂ Täkter

_̂ Energi

A

B

T

Prövningsplikt
A

B

T Energitorvtäkt

Mycket stor risk

Potentiellt förorenade områden
1

2

3

4

E
KMK

MKM

Stor risk
Måttlig risk
Liten risk
Ej riskklassade
Känslig Markanvändning
Mindre Känslig Markanvändning

Grovsand finsand

Förutsättningar för
stranderosion

Svämsediment

Miljö- och riskfaktorer

61



95

Regionala och mellankommunala 
intressen
Robertsfors kommun är en aktiv samverkande part inom Umeå 
Regionen och länet. En stor del av de mark och vattenpåver-
kande planeringsinsatser som görs och gjords de sista tjugo 
åren i kommunen görs i nära samverkan med kommuner och 
andra intressenter. 

Av de i avsnitt redovisade riksintressena utgör ex Sävarån så-
dant områden som också återfi nns i angränsande kommuner. 
Samordning av avgränsningar och rekommendationer har 
gjorts. 

Under 2008 påbörjades inom Umeåregionen samordnad pla-
nering av tänkbara lägen för vindkraftsexploateringar. Detta 
har resulterat i ett tillägg till översiktsplanen i form av ”Vind-
kraft i Umeåregionen” antaget 2010. Denna inbegriper gestalt-
ningsfrågor, placering och om enstaka vindkraftverk ska tillåtas 
eller om vindkraftsparker ska förordas. Planeringen redovisar 
möjliga utbyggnadsområden, mindre lämpliga områden och 
för vindkraft olämpliga områden.

För Robertsfors kommun är det väsentligt att pendlingstiderna  
i möjligaste mån hålls nere för att göra arbetspendling attrak-
tivt. En lokaltågstation i Sävar skulle försämra förutsättningarna 
för Robertsfors utveckling. Fördelarna med en lokaltågstation i 
Bygdeå är stora för Robertsfors, medan stationer i både Bygdeå 
och Sävar skulle minska attraktiviteten i att pendla med tåg ef-
tersom restiderna väsentligt kommer att stiga om ytterligare 
stationer läggs till. 

Utbyggnaden av väg E4 till mötesfri väg med hög framkom-
lighet och Norrbotniabanan kommer ytterligare att öka pend-
lingsmöjligheterna för Robertsforsborna.

Regionala och mellankommunala intressen



9696

KONSEKVENSER 
AV PLANEN

Här beskrivs konsekvenser av planen och här 
beskrivs om planen blir genomförd dess 
måluppfyllelse av miljömmålen. 
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Översiktsplanens konsekvenser 

Det övergripande målet för Robertsfors kommun är att tillväx-
ten ska klaras mot 7500 invånare år 2030. Översiktsplanens 
målbilder och ställningstagande för infrastruktur, attraktivt bo-
ende, näringsliv och handel samt god livsmiljö har alla tagits 
fram i en fast förankring att med helhetssyn nå i visionen och 
målen om en hållbar utveckling. Planen inrymmer en mängd 
olika aspekter som tillsammans bidrar till en fortsatt hållbar 
tillväxt i enlighet med den övergripande målbilden. 

Miljökonsekvensbeskrivning översiktsplanen

I enlighet med berörda krav i miljöbalken samt plan- och 
bygglagen görs en miljöbedömning som fokuserar på den be-
tydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför 
och i samråd med länsstyrelsen bestäms de miljöaspekter 
som är relevanta i respektive bedömning. Bedömningen för 
det framtida tillväxtområden har en planeringshorisont på år 
2030.

Nollalternativet som jämförelsealternativ i bedömningarna är 
allt som oftast en utveckling utifrån översiktsplanen från 1991 
eller fördjupningar som är sprungna ur den. Övriga planer och 
tillägg jämför med en situation där utveckling sker utan planer 
eller riktlinjer. 

Riksdagen har fastställt nationella miljömål som ska uppnås 
inom en generation. Översiktsplanen innehåller många för-
slag och ställningstaganden som kan leda till förändringar av 
markanvändningen och innebär därmed stora möjligheter att 
uppnå de nationella miljömålen som för planerna är relevanta.

Samlad bedömning av översiktsplanens hållbarhet
Planen med dess målbilder visar på höga intentioner och 
ambitioner att skapa attraktiva och miljömässigt hållbara 
bostäder, livsmiljöer och förutsättningar för näringslivsutveck-
ling. För människorna som bor, lever och verkar i kommunen 
ska det fi nnas goda möjligheter att leva hälsosamt, att minska 
miljöbelastningen och medverka i utvecklingen.

Konsekvenser av planen
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Markanvändning 
Översiktsplanens ambition om att förtäta tätorter och idag be-
byggda landområden och längs stråk och noder i pendlings, servi-
ce och kollektivtrafi knära lägen är i många avseenden fördelaktig. 
Minskad klimatpåverkan samt hushållning med naturresurser är 
några av de betydande fördelarna. Ett eff ektivt samnyttjande av 
teknisk infrastruktur, service, skola mm och bättre underlag för 
utbyggnad av befi ntliga och framtida lokala sam kollektivtrafi kför-
bindelser skapar sådana förutsättningar. Investeringskostnaderna 
blir inte lika påtagliga och trots att glesa landsbygdsområden 
fortsättningsvis är beroende av bilanvändande, värnas luftmiljön 
på totalen vad gäller avgaser. 

Koncentrerad bebyggelse gör att stora grönområdena i hög grad 
kan sparas, kulturmiljöer nyttjas och utvecklas balanserat och att 
odlingsbar mark inte behöver tas i anspråk. Att värna odlingsmar-
ken är en viktig ledstjärna då den är avgörande för såväl gröna 
näringars förutsättningar, livs-och kulturmiljöerna samt säkerhet 
och beredskap avseende rikets möjliga livsmedelsproduktion.

En rumslig konsekvens är att en mer transportsnåla bebyggelse-
strukturen samt den kapacitetsstarka kollektivtrafi ken möjliggör 
snabba och eff ektiva transporter inom kommunen. En stor andel 
av persontransporterna ska kunna ske till fots eller med cykel, inte 
minst till och från servicenoder och kollektivtrafi k. Bilanvändan-
det väntas vara oförändrat framför allt i den glesare bebyggelse-
strukturen utanför tätort med sämre kollektivtrafi kutbud. Målet 
med bostadsbyggandet är att åstadkomma ett varierat utbud av 
attraktiva boenden i attraktiva lägen som uppfyller olika gruppers 
preferenser. Förutom boenden i centrala delar är också områden 
i kommunens övriga tätorter, landsbygd och vid kust och andra 
vattennära lägen  viktiga resurser i sammanhanget för mer natur-
nära boenden. Attraktiva boendealternativ för en väntad utökad 
andel äldrehushåll skapar rörlighet på bostadsmarknaden vilket 
möjliggör för nya hushåll att hitta boenden.
 
Sociala konsekvenser 
Den tätare och närmare befolkningskoncentrationen ger många 
positiva sociala konsekvenser. Det skapar förutsättningar för att-
raktiva och levande noder under dygnets alla timmar. Mötesplat-
serna som ska vara till tillgängliga för alla lockar både besökare 
från andra delar av kommunen, andra kommuner och/eller även 
andra länder. Detta ökar öppenhet och en tryggare upplevd när-
miljö. Med tillgängliga mötesplatser skapas bättre förutsättningar 
för jämställdhet och integration vilket kan ge positiva följdeff ekter 
såsom minskad boendesegregation. Ett varierat bostadsutbud 
och närhet till service skapar möten mellan invånare med olika 
bakgrund innebär förutsättningar till ökad trygghet och integra-
tion. 

Konsekvenser av planen
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Mötesplatser och off entliga rum som erbjuder olika integrerade 
kultur- och fritidsaktiviteter för olika åldrar medför en gynnsam 
utveckling för sociala aspekter. Detta påverkar också upplevelsen 
av trygghet samt social integration. Genom att uppmuntra till 
bostäder med närhet till rekreation och intressanta kulturmiljöer 
ges förutsättningar i vardagen där närhet för framförallt för barn, 
unga och äldre, är betydelsefull. Utbyggnaden av trygga och säkra 
platser samt gång och cykelvägar är viktiga av fl era skäl, inte minst 
ur ett barn och jämställdhetsperspektiv.

Genom att i större grad tydligt planera för möjliga kombinerade 
tomter där kombination mellan näringsverksamhet och boende, 
minskar riskerna för motsättningar mellan människor. Inte minst i 
områden som uppfattas avsedda för boende, men kan inhysa mer 
eller mindre aktiva näringsverksamheter av historiska skäl. Det kan 
även öka trygghet och säkerhet för barn och oskyddade trafi kan-
ter i bostadsområden.

Näringslivsutveckling
Goda förutsättningar för transporter, infrastruktur och ansvars-
full markanvändning skapar en god grund för en attraktiv miljö 
som förenar kompetens, kommunikation och entreprenörskap till 
konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Robertsfors kommuns star-
ka näringsliv inom tillverkande industri, jord och skogsbruk ger 
utomordentliga möjligheter att bidra till en för Sverige och regio-
nen nödvändig utveckling. Kommunens närhet både mentalt och 
fysiskt till Skellefteå kommun och Umeåregionen säkrar fortsatt 
utveckling genom samverkan. Trygg tillväxt skapas inte minst ge-
nom den närhet som fi nns till utbildning, forskning, sjukvård samt 
stöd till företagsutveckling. 
Den ökade tätheten och koncentrationen i kommunen skapar 
förutsättningar för en fortsatt utveckling av verksamhets- och ser-
viceutbudet. En fortsatt utveckling av centrala mötesplatser enligt 
översiktsplanen ger en välkomnande känsla, vilket stärker kommu-
nen. Genom att tillgängliggöra och förtäta bibehålls möjlighet till 
kvarvarande handel och service. Det förstärks även av kommunens 
digitala infrastruktur.

Kulturmiljöer och utveckling
Översiktsplanens inriktning kommer att innebära sociala och kul-
turella konsekvenser för kommunens kulturmiljöer. Överlag be-
döms förutsättningar som goda för att bevara, nyttja och utveckla 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Att nyttja och därigenom bevara 
kultur och naturmiljöer är en viktig förutsättning i Robertsfors 
kommuns planering. Genom att ansvarsfullt fortsatt leva i de mil-
jöer som vuxit fram i vår gemensamma historia, säkrar vi att dess 
värden bevaras till framtida generationer. Kommunen ser även en 
detta som viktiga attraktionskraft för utveckling.

Konsekvenser av planen
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Rekreation och friluftsliv 
Ambitionen att fortsätta tillgängliggöra Rickleån, vattennära 
boende områden och kusten. Boende och besökande uppskattar 
dessa miljöer och i kommunen fi nns många områden som ger 
kommuninvånarna stora områden för rekreation och friluftsliv (fri-
luftsliv,båtliv, fi ske mm.) vilket har många positiva sociala aspekter. 
Robertsfors kommuns befolkning är relativt utspridd över kom-
munen med större täthet längs med kusten. Det ger förutsättning-
ar för befolkningen att redan idag med lätthet nå å, bäck, sjö eller 
hav till fots eller cykel. En rad platser är även tillgängliga med bil 
och eller rullstol vilket ger goda förutsättningar för alla att ta del 
av de värden som fi nns. Ambitionen med en utvecklad besöks- 
och turismnäring i dessa delar ger också positiva konsekvenser för 
näringslivet. De skyddsvärda värdena som är kopplade till na-
tur‐ och kulturmiljöerna vid kusten och ån utgör själva basen för 
utvecklingen.

Gröna samband och känslig natur
I samband med att befi ntliga bebyggelseområden förtätas eller 
byggs samman med andra, beaktas dock viktiga gröna samband 
som har betydelse för artspridning samt grönområden som 
tillvaratar ekosystemtjänster och bibehåller naturnära rekreation. 
Kommunens bedömning är att föreslagen bebyggelse ökning och 
befolkningsökning ger ökade möjligheter till nära rekreations-
områden och grönska då det bygger på förtätning i befi ntliga 
bebyggelseområden. Översiktsplanens föreslagna mark- och 
vattenanvändning innebär att de gröna funktionella sambanden 
kan bevaras i hög grad. Grönområden och dess ekologiska värden 
är en självklar del i bebyggelseplaneringen och bebyggelsen kan 
växa med god tillgång till grönstruktur.

Dagvatten 
Vid förtätade byggelse väntas att andel hårdgjord yta ökar vilket 
innebär att dagvattenfl ödet ökar. Genomtänkta grönstrukturen 
och närheten som fi nns till naturmiljöer underlättas dock lokalt 
omhändertagande och förhindras utsläpp av näringsämnen.

Buller och luftmiljöer 
En ökad täthet och bebyggelse utmed vägar och möjligen järnväg 
för underlättade pendling innebär att både befi ntliga och nya 
bostadsområden utsättas för buller. I en tät bostadsstruktur fi nns 
dock goda möjligheter att skapa tysta sidor varför nya områden 
generellt bedöms kunna få en bra boendemiljö med avseende på 
buller. Kompletterande bebyggelse invid större vägar kan innebä-
ra en förbättrad ljudnivå för befi ntlig bakomliggande bebyggelse. 
Inte minst därför identifi erar kommunen mark för näringslivsut-
veckling och handel i de korridorerna. Men det kommer fortsätt-

Konsekvenser av planen
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ningsvis fi nnas risk för att befi ntlig bebyggelse utsätts för ökade 
bullernivåer till följd av ökad trafi k.
Om järnväg byggs genom kommunen skapas en ny källa till buller. 
Något som självklart skall tas i beaktande vid planering. Risk fi nns 
att luftkvaliteten och därmed boendemiljön i tätorterna försämras 
med ökad bilpendling och tätare bebyggelse. Planeringen mot ett 
minskat transportberoende, ett bilsnålt samhälle men även möjlig 
ringleden förbi Robertsfors tätort är dock tydligt inriktad på att 
rätta till detta strukturella transportproblem.

Ras och skred 
Risk för ras och skred i kommunen bedöms som små. Det samma 
gäller riskerna för översvämningar. Vatten och markförhållandena 
är därmed gynnsamma för utveckling i kommunen.

Sammanfattande bedömning av hållbarhet 
Den sammantagna hållbarhetsbedömningen är att den framtida 
markanvändningen som föreslås i översiktsplanen ger goda förut-
sättningar för att de som lever och verkar i Robertsfors kommun 
ska kunna leva hållbart. Markanvändningen som föreslås bedöms 
vara hållbar och lämplig ur hälso- och hushållningssynpunkt.
 
Genomförande

De faktiska konsekvenserna av översiktsplanen beror på det 
konkreta genomförandet av översiktsplanens intentioner. För att 
befolkningsökningen enligt gällande målsättning ska kunna klaras 
på ett hållbart sätt, behöver fokus ligga på att varje beslut leder 
mot översiktplanens mål och att det bidrar till att Robertsfors kom-
mun kontinuerligt växer med önskad kvalitet. 

Översiktsplanen vilar på kommunens strategiska plan för att bli 
Sveriges bästa kommun. Genomförandet för att nå målen bygger 
på övertygelsen om Robertsfors är och blir den attraktiva, demo-
kratiska, tillåtande, aktiva, berikande, kreativa och företagsamma 
kommunen. Genom översiktsplanen i kombination med bostads-
försörjningsstrategi och andra mer konkreta och detaljerade hand-
lingsplaner, såsom strategi för besöksnäring skapar kommunen en 
stark planberedskap. Det ger förutsättningar för genomförande av 
hållbar tillväxt.

En viktig ekonomisk hållbarhetsaspekt är att kommunen genom 
de planer som lagts och läggs säkrar värdet och funktionalitet i de 
investeringar som nuvarande befolkning gör i infrastruktur, fastig-
heter och livsmiljöer. Genom att ansvarsfullt bygga vidare på den 
struktur, de kultur och naturmiljöer som fi nns, som kommunen 
kan och ska utvecklas. 

Konsekvenser av planen
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Sammanfattningsvis blir det viktigt att de formulerade utveck-
lingsstrategierna fortsättningsvis ges tyngd och prioriteras så att 
den övergripande planinriktningen mot ett mer hållbart samhälle 
kan infrias. Det blir därmed viktigt att säkerställa att planens väg-
ledning följs i kommande detaljplanering och bygglovsprövning. 
Översiktsplanen samt de planer och strategier som den bygger på 
skapar tillsammans ramar för ett framtida utveckling och förvalt-
ning av Robertsfors kommun.

Robertsfors kommun starkt beroende av omvärlden

För att möjliggöra Robertsfors kommuns och regionens framtida 
befolkningsökning krävs en positiv spiral av säkrad kompetensför-
sörjning, fl er företagsetableringar, hushåll som attraheras av vilja 
fl ytta till kommunen, ökad köpkraft, säkrad skattekraft och som 
därmed lockar fl er etableringar. Kommunens översiktsplanering 
blir en viktig del detta för att utvecklingen ska kunna vara lång-
siktig och hållbar samt att Robertsfors kommun och Umeåregio-
nen ska kunna hävda sig på en global arena. För att möta denna 
utmaning behöver tillgängliga och kommande resurser förvaltas 
och utvecklas på bästa möjliga sätt. 
Globalt sett kan Umeåregionens framtida tillväxt betraktas som 
mindre hållbar då sambandet mellan tillväxt och ökad resursför-
brukning, ökade utsläpp och rumslig expansion är tydlig. Men 
skulle den regionala tillväxten inte äga rum i Umeåregionen skulle 
den sannolikt inte existera alls i regionen eller Norrland överhu-
vudtaget. Robertsfors kommuns utveckling är starkt samman-
kopplade, ad med Umeå och Skellefteå kommuners utveckling. 
Tillväxt från både ett globalt och regionalt perspektiv bör därför 
kunna leda till slutsatsen att Umeåregionenas eftersträvade till-
växt är förenlig med övergripande hållbarhetsmål. Inom ramen av 
de pågående översiktsplaneprocesserna jämförs översiktsplanens 
intentioner i relation till andra nationella, regionala och lokala mål, 
planer och program med bäring på hållbarhet, exempelvis mil-
jömål, folkhälsomål, transportpolitiska mål, RUS. Jämförelserna av 
översiktsplanens mål och vägledande principer som ytterst byg-
ger på Aalboråtagandena stämmer väl överens med andra natio-
nella mål som har bäring på hållbar utveckling. Till övervägande 
del innebär översiktplanens utvecklingsstrategier och mål att det 
framtida Robertsfors kommun skapar goda förutsättningar för en 
hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

 

Konsekvenser av planen
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Konsekvenser på miljömål och hur de beaktas

Nedan ges en beskrivning av vilka konsekvenser översiktsplanen 
sammantaget har för uppfyllande av aktuella miljömål.

MILJÖMÅL MÅLUPPFYLLELSE ANALYS

Begränsad klimatpåverkan Bidrar till måluppfyllelse All översiktsplanering fokuserar på öka 
förutsättningarna för ett ökat hållbart 
boende och resande Det bidrar därmed 
till en minskning av koldioxidutsläppen. 
Det handlar till exempel om förtätning 
boende, fokus på gång och cykeltrafi k 
samt bostadsbyggande med tillgång till 
pendling, kollektivtrafi kstråk. Att upp-
muntra tätare bebyggelse anses vara det 
eff ektivaste sättet för att på sikt minska 
utsläppen av växthusgaser. Genom att i 
högre grad nyttja den energiinvestering 
som redan gjorts i infrastruktur minskar 
ytterligare klimatpåverkan vid tillväxt.

Frisk luft Bidrar till måluppfyllelse Tillkommande bebyggelse och verksam-
hetsytor är planerade utifrån att skapa ett 
bilsnålt samhälle genom att främja möj-
ligheter till gång-, cykel- och nyttjande av 
kollektivtrafi k. 
Luftkvalitet ät idag inget utpekad risk i 
kommunen. 

Bara naturlig försuring Förhindrar inte målupp-
fyllelse

Utsläppen av luftburna kväveföreningar 
kan komma att öka, men arbetet med 
hållbara transporter syftar samtidigt till 
att minska de totala utsläppen från trans-
portsektorn.

Giftfri miljö Förhindrar inte målupp-
fyllelse

Förorenade områden är defi nierade och 
riktlinjer för områden med risk för föro-
rening fi nns framtagna och beaktas vid 
detaljplanering.

Konsekvenser av planen
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MILJÖMÅL MÅLUPPFYLLELSE ANALYS

Skyddande ozonskikt Ej relevant

Säker strålmiljö Bidrar till måluppfyllelse Planen antas inte påverka frågorna om 
säker strålmiljö i negativ riktning.

Ingen övergödning Bidrar till måluppfyllelse Planeringen ger förutsättningar för att 
eff ektivt omhänderta avloppsvatten. En 
genomtänkt grönstruktur underlättar 
lokalt omhändertagande av dagvatten 
och förhindrar utsläpp av näringsämnen. 
Utsläppen av luftburna kväveföreningar 
kan komma att öka, men arbetet med 
hållbara transporter med inslag av tåg-
transporter syftar samtidigt till att minska 
de totala utsläppen från transportsektorn.

Levande sjöar och vattendrag Bidrar till måluppfyllelse Översiktsplaneringen ger förutsättningar 
för ett långsiktigt förvaltande av sjöar 
och vattendrag med syfte att uppnå god 
vattenstatus enligt framtagna miljökvali-
tetsnormer. Allmänhetens och boendes 
tillgänglighet och utveckling av till exem-
pel platsbundna verksamheter vid sjöar 
och vattendrag planeras, så att värdena i 
områdena kan fortsätta utvecklas.

Grundvatten av god kvalitet Förhindrar inte målupp-
fyllelse

Nuvarande områden intressanta för 
grundvattenuttag fi nns angivna och 
planeringen av bebyggelse och verksam-
hetsområden sker med hänsyn till grund-
vattentillgången.

Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Bidrar till måluppfyllelse En hög tillgängligheten till kusten och 
vattendrag med höga naturvärden sä-
kerställs idag, inte minst med stöd av ett 
stort antal LIS-planer. Bostäder uppmunt-
ras samtidigt som natur- och kulturvärde-
na kan bibehållas på land och i havet.
Kommunens aktiva arbete med VA-strate-
gi kommer på sikt att bidra till minskning 
av näringsutsläppen till havet.

Konsekvenser av planen
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MILJÖMÅL MÅLUPPFYLLELSE ANALYS

Myllrande våtmarker Förhindrar inte målupp-
fyllelse

Värdefulla våtmarker påverkas inte av 
exploatering.

Levande skogar Bidrar till måluppfyllelse Stora områden med höga skogliga vär-
den för produktion, men också rekreation 
fi nns i kommunen och ger förutsättning-
ar för attraktiva livsmiljöer utan risk för 
överexploatering. Planering sker i nära 
dialog med skogsbrukets intressenter och 
markägare.

Ett rikt odlingslandskap Bidrar till måluppfyllelse Stora sammanhängande odlingsmarker 
defi nieras som resurs för livsmedelspro-
duktion, biologisk mångfald, kulturmiljö, 
rekreation etc. och undantas exploate-
ring. Bedömningen är, att kommunens 
befolkning kan växa tack vare de värden 
som odlingslandskapet bidrar med och 
inte på bekostnad av odlingsmarken.

Storslagen fj ällmiljö Ej relevant

God bebyggd miljö Bidrar till måluppfyllelse Översiktsplanens inriktning är som helhet 
att skapa förutsättningar för en långsik-
tigt hållbar och god miljö med höga so-
ciala, ekonomiska och ekologiska värden. 
Målbilderna bidrar till hållbar tillväxt som  
gynnar både kvinnor och män, barn och 
unga samt bidrar till levande kommun 
och visar var kommande bebyggelse bör 
ske. Planeringen sker med god livsmiljö, 
god bebyggelse och förutsättningar för 
näringslivet. Bedömningen är att kommu-
nens måttfulla tillväxtmål är en förutsätt-
ning för att bibehålla och kunna utveckla 
nuvarande livsmiljöer. 

Ett rikt växt- och djurliv Bidrar till måluppfyllelse Värdefulla livsmiljöer som är viktiga för att 
bevara den biologiska mångfalden säkras 
från belastande exploatering. Ett an-
svarsfullt planerande som säkrar fortsatt 
nyttjande  av värdefulla livsmiljöer och 
främjar spridning av växter och djur.

Konsekvenser av planen
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Under vintern 2017 bedrevs samråd med allmänheten.  Här kommer en redogö-
relse från samrådet. I nästa skede kommer även samråd dske med Länsstyrelsen 
och andra myndigheter.
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Samrådsredogörelse

Bakgrund

Under 2015 och 2017 har ett utkast till omarbetad översikts-
plan arbetats fram för samråd. Det övergripande syftet med 
Robertsfors kommuns översiktsplan är att skapa förutsätt-
ningar för långsiktiga och hållbara lösningar för Robertsfors 
kommun utifrån en helhetssyn på ekonomiska, sociala och 
ekonomiska faktorer. Att skapa en kommun som är tillgänglig, 
trygg och öppen med förtätning och förnyelse av befi ntliga 
områden som en viktig del i det arbetet. 

Målbilden för Robertsfors kommun i ÖP för 2030 belyses 
utifrån fyra huvudaspekter; Infrastruktur, Attraktivt boende, 
Näringsliv och handel och God livsmiljö. De beskriver alla de 
framtida ställningstaganden som Robertsfors kommun bör 
arbeta utifrån. Målbilderna med tillhörande ställningstagan-
den och rekommendationer är framtagna av en tjänsteman-
nagrupp i samarbete med allmänna utskottet som bered-
ningsgrupp. Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger 
på en sammanvägning av mark och vattenanvändningen som 
beskrivs i temadelarna och ställningstaganden förtydligas 
även med ett kartmaterial för pedagogiskt syfte. 

Syftet med samrådet är att få synpunkter, ny kunskap och 
påpekande om felaktigheter så att den nya översiktsplanen 
blir ett bra beslutsunderlag för Robertsfors kommuns fortsat-
ta planering. Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig 
såväl för framtagande som implementering.

Samrådsredogörelse
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Hur samrådet bedrivits

Översiktsplanen daterat februari 2017 har varit föremål för 
samråd för allmänheten under tiden april-maj 2017. Informa-
tion angående samrådet har skett med direktutskick till alla 
hushåll via tidningen Mellanbygden, på kommunens hemsida, 
i kommunhuset samt vid kommunens bibliotek. 

Fyra samrådmöten har hållits på kvällstid, i de fyra olika vä-
derstrecken (norr, söder, öst och väst), i orterna Överklinten, 
Robertsfors, Ånäset och Bygdeå. På mötena har planen i 
stora drag redovisats och därefter har diskussioner angående 
hela kommunen förts med hjälp av kartor. Det har även varit 
möjligt att under mötena lämna in synpunkter och förslag 
skriftligt. Synpunkter har också kunnat lämnas under samråds-
tiden på Robertsfors kommuns hemsida ”Tyck om Robertsfors 
kommun”.

Under samma period presenterades även förslaget till ny över-
siktsplan för de kommunala råd som fi nns i kommunen; pensi-
onärsråd, funktionshinderråd, ungdomsråd och föreningsråd. 
Vid de träff arna gavs en presentation av förslaget samt efter-
följande dialog med möjlighet till inspel. 

Efter bearbetning som tagit intryck av första tidiga samrådet 
av planen ska planen samrådas med myndigheter och olika 
intresseföreningar. 
 

Samrådsredogörelse

Bild från samrådet i Ånäset. Foto:  Robertsfors kommun.
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Sammanfattning av ändringar i planhandlingen

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet 
april/maj 2017 har främst följande förändringar skett av Översikts-
planen daterad 2017-02:

Kapitlena förutsättningar och konsekvenser har arbetats in i 
översiktsplanen och ligger inte som bilagor som tanken var från 
början.

Kommunens ställningstagande angående stationslägen och pas-
sager för Norrbitniabanan har förtydligats.

Planhandlingarna har kompletterats med skrivning om hållbar 
energiförsörjning och säkra vägar för oskyddade trafi kanter.

Plankartorna har gjorts mer läsbara och tydliga. Karta med identi-
fi erade risker har tillkommit.

Sammanfattning av inkomna yttranden från allmänheten

Nedanstående är ett sammandrag av inkomna yttranden sortera-
de i olika ämnen. Yttrandena bemöts av kommentarer från kom-
munen. Yttrandena i sin helhet fi nns tillgängliga på kommunen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Riksintressen-allmänt
Beskriv vad är det som är bevarandevärt i respektive riksintresse.

Kommunens kommentarer:
I planhandlingarnas förutsättningar, fi nns nu beskrivning av riksin-
tressena.

Samrådsredogörelse
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Riksintresse- Norrbotniabanan
Station ska fi nnas i Ånäset för Norrbotniabanan. 
Viktigt att det är säker väg för oskyddade trafi kanter till E4:ans 
busshållplatser och kommande Norrbotniabanas stationer. 
Resecentrum ska utformas med tydlig kretsloppkaraktär och ener-
gineutralt.
Norrbotniabanan bör korsa Rickleån strax ovan Åströmforsens na-
turskyddsområde. Går banan närmare bruket kommer golfbanan 
och bruksmiljön bli drabbade.

Kommunens kommentarer:
För tillfället arbetar Trafi kverket med att ta fram järnvägsplaner för 
Norrbotniabanan. Trafi kverket håller då samråd med allmänheten. 
Robertsfors kommun för kontinuerligt en dialog med Trafi kverket 
och förespråkar stationslägen i Bygdeå, Ånäset och Robertsfors. 
Planhandlingarna har kompletterats med ytterligare information av 
kommunens intentioner i frågan.

Vid detaljstudier av utformning av resecentrum kommer kommunen 
planera för oskyddade trafi kanter. Även nu i översiktsplanearbetet 
läggs synpunkten om säker väg för oskyddade trafi kanter till E4:ans 
och Norrbotniabanan hållplatslägen in i planhandlingarna under 
kapitlet Målbild Infrastruktur.
 
Allmänna intressen
Lägg in kommunala intressen på kartorna och inte bara riksintres-
sen.

Kommunens kommentarer
Riksintressena sammanfaller till stor del med de kommunala intres-
sena, men texten kompletteras med bland annat 7-mila leden. Det 
fi nns även i kapitlet Förutsättningar där  de kommunala intressena 
behandlas lite mer ingående.

Näringsliv
Fler områden för industrimark ska läggas ut i översiktplanen, ex-
empelvis söder om fotbollsplanerna i Bygdeå. 
Föreslå ett industriområde i Ånäset när Norrbotniabanekorridoren 
smalnar av.
Kan handelsområde i Sikeå urholka handelsunderlag i Robertsfors?

Kommunens kommentarer
Kommunen ser inga hinder att lägga ut fl er områden för industrimark 
i de föreslagna områdena, men nu ligger Norrbotniakorridoren där så 
inga industriområden kan pekas ut i kartmaterialet för de föreslag-
na områdena. I Robertsfors önskar kommunen styra industrin till ett 
område.

Samrådsredogörelse
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Samrådsredogörelse

Jordbruksmark
Bevara jordbruksmarken. Bevara området kring Kålabodaån och 
runt entrén till Ånäset vid osthyvlarna.
Kommunens kommentarer
Kommunen noterar synpunkterna. Kommunen föreslår även i över-
siktsplanen att jordbruksmark inte ska nyttjas för nya bostäder.

Turism
Nämn alternativt märk ut i karta Stenfors, Lufta, Ostens Lager som 
viktiga ur turismnäring. Precisera i varje ort vad som menas med 
besöksnäring.

Kommunens kommentarer
Kommunen noterar synpunkterna, men det föranleder inga ändring-
ar i planhandlingarna.

Infrastruktur/ teknisk försörjning
Kålaboda vattentäkt utpekas på karta. 
Det bör framgå hur kommunen planerar IT-strukturen.
Undvik jordbruksmark vid planering av ringleden runt Robertsfors. 
Ringleden bör gå norr om Robertsfors då det är värdefull jord-
bruksmark söder om Robertsfors. Svårt att ta ställning till ringled 
då det inte redovisas någon korridor.
Gärna cykelväg mellan Dalkarlså och Djäkneboda
Rusta broarna över Kanalen i Bygdeå
Enskilda vägar stort bekymmer.
Länsvägar viktiga och viktigt med ex säkra busshållplatser vid 
dem.
Kustlandsvägen upp till Djäkneboda huvudled.
Bygg vindkraftpark, växthus och serverhallar på Granberget.
Översiktsplanen ska visa att kommunen planerar en egen interna-
tionell fl ygplats.

Kommunens kommentarer
Ringleden kommer utredas mer framöver men kommer inte visas i 
planhandlingarna.
Kustlandsvägen hanteras av Trafi kverket och det föreligger inget för-
slag om att göra den till huvudled för hela stäckan. Översiktsplanen 
placerar inte ut ett läge för internationell fl ygplats då både Skellefteå 
och Umeå fl ygplats ligger relativt nära.

I övrigt noterar kommunen synpunker, men de föranleder inga änd-
ringar i handlingarna.
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Bebyggelse
Attraktiva villatomter vid Rickleån i Robertsfors och äldreboenden 
i Robertsfors. 
Utvidga bebyggelseområde längs med vägen mellan Överklinten 
och Robertsfors.
Attraktivare centrum, se Arvidsjaur som god förebild. 
Det ska synas i centrum att det går ett stort långlopp som 7-mila 
kring Robertsfors.
Riv pensionärshemmet i Överklinten. 
Bygg inte vid kajen Sikeå.
Utveckla inte bebyggelse kring Bjännsjön, ska vara bad och rekre-
ation.
Bra att bygga ihop Sikeå och Robertsfors
Nybyggnationer bör smälta in med övrig byggnation.
Peka gärna ut var det ska vara kombitomter.
Planera bostäder söder om Bygdeå.
Fortsätt gärna med bostäder mot Bäck.
Attraktivt att bygga vid kusten. Gärna fl er utpekade områden för 
landsbygdutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Villatomter 
vid sjön Åkullsjön. 
Ska det vara bebyggelseområden på öarna?

Kommunens kommentarer
Planhandlingarna arbetas om och kommunen beaktar synpunkterna 
ovan förutom bebyggelse mot Bäck. Kommunen anser vidare att det 
är en annan detaljeringsgrad än gällande för ÖP att peka ut kombi-
tomter, utformning av centrala Robertsfors och riva pensionärshem-
met i Överklinten, men kommunen noterar synpunkterna och tar med 
sig de till annan planering. 
Angående LIS-områden så behandlar kommunen efter ansökan kom-
mer in. Översiktsplanen har pekat ut stora områden för bostäder vid 
kusten vilket kan gynna ansökan om LIS-områden.

Natur och friluftsliv
Gårdsberget vid Åkullsjön värdefull kullerstensås. Något att märka 
ut i översiktsplan?
Viktigt för attraktiviteten att behålla strandskyddet. Allmänintres-
set måste gå först och det gäller även Rickleån. Tillgodose stran-
den för friluftslivet.
Vid förtätning är det viktigt att inte ta bort de skogsdungar som 
fi nns i samhället.
Lägg in lokala friluftsområden, badplatser, hembygdsområde och 
vandringsleder.
Mellan Forsnäs och Fredriksfors är ett fi nt område att utveckal för 
friluftsliv, ex fri camping.
Bevaka allmänhetens tillträde till Kvarnområdet, Sågholmen och 
fl ottarstigen.
Åsjön bättre fi skevatten än Ängessjön som vuxit igen.
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En karta med vandringsleder, grottor, fi skevatten mm vore bra. 
Märk ut kustlandsvägen, kyrkstigen och slingan där de fl esta i 
Bygdeå promenerar.
Ta vara på de vandringsleder som redan fi nns. Flera leder har växt 
igen tex Killingsand-Sikeå, granarna på Granberget. Naturturism 
en växande näring där vi har mycket att erbjuda.
Större lekytor vid förskolor.
Natyrgym vid alla större promenadstråk.

Kommunens kommentarer
Planhandlingarna noterar synpunkterna och kompletteras inför 
granskning till viss del med synpunkterna ovan. Vandringsleder och 
badplatser mm märks inte ut i karta, här hänvisar kommunen till 
annat kartmaterial såsom turistinformation.

Miljö
Farligt gods ska beaktas vid vattenskyddsområdet.
En övergripande formulering att kommunen eftersträvar en snabb 
omställning till förnyelsebar energiförsöjning.
Energismart och miljövänligt byggande eftersträvas.
Bygg gärna i trä.
Använd gärna lokala företag.
Viktigt med hållbarhetsfokus även i handling inte bara i målbild.
Sträva efter ekologiskt och närproducerad mat på förskolor, skolor 
och äldreboenden mm.
ECO-kommun-nätverket deltagande organisation.
En plan ska fi nnas för att övergå till förnybar energi.
Ett kärnkraftfritt Bottenviken i kapitlet ”Livsmiljö”.

Kommunens kommentarer
Planhandlingarna kompletteras inför granskning med ytterligare 
hållbarhetsfokus och hänvisar även till bilagan, Konsekvensbeskriv-
ning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Fullt ut möts inte inläm-
nade synpunkter i detta dokument då tex, maten inom verksamheten 
inte regleras av översiktsplanen. 

Samrådsredogörelse
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Redaktionella synpunkter
Flytta blå plupp till Ytterklintsjön, Nu ligger den mellan två sjöar.
Markera Rickleån, 7-mila och Flottarstigen tydligare.
Vattenskyddsområdena kan vara för stora på kartan.
Stryk meningen sista meningen i kapitlet ”Näringsliv och handel” 
som är självklar.
Uppdatera hemsidorna
Kartornas färger ses över. Kanske konturer kring områdena?
Texten på kartorna små.

Kommunens kommentarer
Kommunen noterar synpunkterna. Texten på kartorna är små men 
det går inte att ändra i det underlagsmaterial som fi nns att tillgå. Vat-
tenskyddsområdena ses över men ska stämma. Däremot är kartska-
lan inte på sådan detaljeringsgrad att exakt område för vattenskydds-
områden mm ska studeras.
 
Övrigt
Fartbegränsning genom Överklinten by.
Viktigt med materialval i byggande
Annonsera gärna info om översiktsplan på ICA
Är Thurdinska villan bevarandevärd?
Postnr 918 32 får inte tidningen Mellanbygden. Hur når vi dem i 
södra södra delen?
Sårbarhetsanalys ska göras vid byggande och rekommenderas i 
Översiktsplan.
Vad händer med Bobacken?
Var fi nns planerade tomter/byggnader i Bygdeå?
Samåkningsfunktion för pendlare? Se Gävleborgs län.
Anställ Kommunbiolog tillsammans med andra småkommuner.
Bygg ny hälsocentral sammanbyggd med äldreboende.

Kommunens kommentarer
Kommunen noterar synpunkterna, men de föranleder inga ändringar 
i översiktsplan.
 
Medverkande

Totalt medverkade ca 60 personer vid de öppna mötena i Ånäset, 
Bygdeå, Överklinten och Robertsfors. Det var blandade åldrar och 
ca 50 % av de deltagande var kvinnor. 

Inga synpunkter kom in via det formulär för att lämna synpunkter, 
som fanns tillgängligt via kommunens hemsida. Ett antal allmänna 
synpunkter inkom från de kommunala råd som även hanterade 
översiktsplanen; pensionärsråd, funktionshinderråd, ungdomsråd 
och föreningsråd.

Kommunen upplever att arbetsformen var bra med övergripan-
de introduktion och att de deltagande sedan arbetade med hela 
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Källor
Bostadsmarknadsanalys 2015 Västerbottens län. Länsstyrelsen 
Västerbotten

SCB

Lantmäteriet

Dagens arbete skilda världar i Robertsfors 16 mars 2015

www.regionfakta.com, Tillväxtanalys

Vindkraft i Umeåregionen

Strandskydd i Umeåregionen

Norstedts Juridik (1 juni 2015, andra upplagan) Detaljplane-
handboken – Handbok för detaljplanering enligt Plan- och 
bygglagen, PBL

Boverket

Plan- och bygglagen

Miljöbalken

Plan- och budgetdokument 2016, Robertsfors Kommun

Fiskeriverket 2006 Områden av riksintresse för yrkesfi sket

Sametinget

Länsstyrelsen

SGU

Jordbruksverket




