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TILLÄGG TILL TEMATISKT TILLÄGG TILL 

ÖVERSIKTSPLANEN AVSEENDE STRANDSKYDD, LIS  

PLANPROCESSEN 

Planförfarande 

Arbetet med att upprätta ett tillägg till tematiskt tillägg ska bedrivas enligt 3 kap. plan- 

och bygglagen (2010:900). De olika stegen som ingår i processen med att ta fram en 

översiktsplan redovisas nedan: 

Samråd: Under samrådet förs dialog kommunens invånare, länsstyrelsen och 

andra berörda myndigheter, kommuner och andra som har intresse av 

översiktsplanen Syftet med samrådet är att tillföra kunskap till arbetet med 

översiktsplanen, förbättra underlaget för översiktsplaneringen och ge 

allmänheten möjlighet till insyn och påverkan i arbetet med översiktsplanen. 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2016-07-06 t o m   

2016-08-12. 

Samrådsredogörelse: Efter att samråd har genomförts sammanställs inkomna 

synpunkter i en samrådsredogörelse. Kommunen ska i samrådsredogörelsen 

bemöta de yttranden som inkommit under samrådet. Planhandlingarna revideras 

utifrån de inkomna yttrandena. 

Utställning och granskning: Efter att planförslaget har varit föremål för samråd 

och har reviderats ska det ställas ut för granskning under minst två månader. 

Under granskningen får länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, 

kommuner, kommuninvånare och andra som har intresse av förslaget möjlighet 

att återigen tycka till om översiktsplanen. 

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2017-04-12 t o m        

2017-06-07. 

Särskilt utlåtande: Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett 

särskilt utlåtande. I utlåtandet bemöts de inkomna synpunkterna av kommunen 

som även redogör för eventuella förändringar som föranletts av de inkomna 

synpunkterna. 

Antagande: Översiktsplanen antas av ansvarig nämnd.  

PLANENS SYFTE 

Syftet med tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen/tillägg till kommunens LIS-plan är att peka ut ytterligare områden inom Robertsfors 

kommun där det så kallade LIS-skälet enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken kan tillämpas. 

Fokus är sedan tidigare avstyckade bostadsfastigheter som inte blivit bebyggda. 

BAKGRUND 

Inom Robertsfors kommun har 4 nya områden med sedan tidigare avstyckade 

bostadsfastigheter som inte blivit bebyggda och som kan bidra till 

landsbygdsutvecklingen längs med kusten inom strandskyddat område, identifierats. I 

detta tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ligger 

samtliga områden intill befintlig bebyggelse men utanför detaljplanelagt område.  
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TIDIGARE BESLUT 

Allmänt om strandskydd 

Kommunerna har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Felaktiga 

beslut upphävs av länsstyrelsen vilket kan överklagas till högre instans. Länsstyrelsen 

fattar beslut om dispenser och upphävande av strandskyddet i områden som skyddas 

enligt 7:e kap. miljöbalken, till exempel inom ett naturreservat, samt när det gäller 

försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg. 

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de 

åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 § miljöbalken: 

1. Det ska finnas så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §/18 d § miljöbalken 

2. Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet påverkas 

inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden 

försämras inte.   

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 

strandskyddet beaktas detta endast om aktuellt område avser mark som: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

eller om: 

7. en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 

landsbygden. En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömningen om en plats 

ligger inom ett område som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, så kallat 

”LIS-område”.  

Vid ett beslut om att ge dispens, eller att upphäva strandskyddet, ska alltid en fri passage 

lämnas mellan tomtplatsen och stranden. Detta gäller inte om en sådan användning av 

området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller 

anläggningarnas funktion (7 kap. 18 f § miljöbalken). Ett beslut om att upphäva eller ge 

dispens från strandskyddet ska därmed inte omfatta den fria passagen. Att fri passage 

lämnas är inte ett skäl att ge dispens. 

Vid en strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras för att bestämma gränsen 

mellan det område där markägaren kan hävda privat zon och det område som allmänheten 

har möjlighet att använda (fri passage). Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller 

(vanligtvis) allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den 

behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Tomtplatsavgränsningen bestäms i det 
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enskilda fallet och utifrån rådande omständigheter. Enligt miljöbalkspropositionen bör till 

exempel en fritidshustomt normalt inte omfatta mer än 2000 m2. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har (med stöd av miljöbalken 7:17) föreskrivit att 

strandskyddsdispens inte behövs för sådana byggnader, anläggningar eller anordningar 

som utgör komplement till befintlig huvudbyggnad om de vidtas: 

1. inom 15 meter från huvudbyggnad men inte närmare strandlinjen än 25 meter och 

2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens 

Om det i det enskilda fallet saknas dispensbeslut som anger tomtplats räcker det dock att 

förutsättningarna enligt punkt l är uppfyllda. 

Strandskydd i Umeåregionen 

Under våren 2013 antogs ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Det tematiska tillägget är resultatet av ett samarbete mellan Umeåregionens kommuner: 

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.  

Syftet med det tematiska tillägget grundas i den ändrade lagstiftning för 

strandskyddsområden som trädde i kraft 2009. Lagändringen innebar ett ökat lokalt och 

regionalt inflytande över strandskyddet för att bättre ta hänsyn till de olika förutsättningar 

och behov av utveckling som råder i olika delar av landet. 

I det tematiska tillägget har ett antal motiv till utpekande av LIS-områden redovisats: 

Villkor för urval av område: 

 Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.  

 Området får inte innebära att tillgången till stränder för allmänheten och för 

ett rikt växt- och djurliv inte tillgodoses långsiktigt.  

 Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sysselsättningseffekter 

eller ökat serviceunderlag på landsbygden. 

Lämplighet bedöms även mot: 

 Tillgänglighet till vägar och kollektivtrafik 

 Service i området 

 Befintlig exploateringsgrad och närhet till befintlig bebyggelse 

 Områdets lämplighet för bostäder eller turism 

 

Varje utpekat LIS-område är översiktligt bedömt mot: 

 Markanvändning enligt gällande översiktsplan för området. 

 Kända naturvärden, exempelvis ”Grunda vegetationsklädda havsvikar”. 

 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 

 Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken med särskilt beaktande av 

kravet på fri passage (7 kap. 18 § miljöbalken). 

 Kända kulturvärden och fornminnesregister. 

 Tillämpliga miljömål, exempelvis  ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar 

och vattendrag”. 

 Tillämpliga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken, främst kvalitén 
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på vatten. 

 

Samtliga utpekade områden i detta förslag till tillägg till kommunens LIS-plan ligger 

längs med kusten i Robertsfors kommun. I det tematiska tillägget för Umeåregionen har 

förhållningssätt (riktlinjer) bestämts vid upphävande av strandskydd längs med kusten 

(redovisas nedan). Generellt anges att en mer restriktiv bedömning gäller i Umeå stads 

närhet och en något generösare bedömning längs kusten i regionens ytterområden, 

exempelvis i Robertsfors kommun. 

Riktlinjer för kust: 

 Komplettering av befintlig bebyggelse samt ett renodlande och åtskiljande av 

vad som är exploateringsområde och strandskyddsområde för naturvård och 

friluftsliv är huvudprinciper.  

 Särskilt ska beaktas kravet på fri passage mot vatten och gemensamma 

lösningar för hamnar, pirar och avlopp. 

 

 

Karta över befintlig LIS-områden (lila) och nu föreslagna LIS-områden (röd) 
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Kustinventering 

Vid framtagandet av det tematiska tillägget för strandskydd till kommunens översiktsplan 

utförde år 2008 Tyréns AB på uppdrag av Robertsfors kommun en kustinventering 

(Kustinventering – Robertsfors kommun, 2008-03-31). Kustinventeringen har legat till 

grund för utpekandet av områdena.  

Inventering av grunda vegetationsklädda havsvikar 

En inventering i 3 kommuner i Västerbottens län avseende grunda vegetationsklädda 

havsvikar genomfördes år 2000. Syftet var att öka kunskapen om brackvattensmiljön i 

länets kustområden för att kunna hantera och nyttja kusten på ett långsiktigt hållbart sätt. 

I rapporten beskrivs de inventerade vikarnas naturvärden avseende artrikedom, värdefulla 

arter och vegetationstäthet (1.mycket högt naturvärde, 2.högt naturvärde, 3.måttligt 

naturvärde). Även graden av mänsklig påverkan klassades avseende förekomst av 

bebyggelse, båttrafik, muddringar, bryggor och pirar (1.svag påverkan, 2.måttlig 

påverkan, 3.stark påverkan).  

OMRÅDESBESKRIVNINGAR 

Urvalskriterier Robertsfors kommun 

Enligt kommunens riktlinjer främjar koncentration av bebyggelse 

landsbygdsutvecklingen och bidrar till underlag för mer utvecklade servicefunktioner i 

olika delar av kommunen. Större sammanhållen bebyggelse gör att kommunal service, 

exempelvis vatten och avlopp, infrastruktur, skolskjutsar med mera, kan samordnas för ett 

bättre utnyttjande av samhällsresurser. Ett ökat permanent boende ger underlag för att 

utveckla busstrafik, förskolor och affärsetableringar. Primära servicefunktioner kan också 

anläggas som gemensamhetsanläggningar istället för enskilda anläggningar för att minska 

intrånget i naturen.  

Förslag nya områden 

Varje område har bedömts utifrån de villkor och motiv som kommunen tagit fram i det  

tematiska tillägget. Samtliga områden ligger inom sedan tidigare glesbebyggda 

fritidshusområden.  

För att tydliggöra bedömningskriterierna och bedömningen har en tabell skapats för varje 

område. En checklista som underlag för kommande strandskyddsdispenser har också 

upprättats för respektive område (redovisas i bilagor).  

Aktuella områden bedöms alla uppfylla kriterierna för att kunna utpekas som nya LIS-

områden. Det finns en efterfrågan på bostadstomter längs med kusten då 

pendlingsavstånden till de större byarna/tätorterna och städerna är relativt kort. 

Exploatering inom de utpekade områdena bedöms kunna bidra till underlag för service 

och sysselsättning på landsbygden. Detta då de på ett väl tillfredställande sätt ligger på ett 

nära avstånd till mindre samt större serviceorter med kommersiell- och offentlig service 

(framför allt Bygdeå, Sikeå, Ånäset och Robertsfors). 
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Översiktskarta aktuella områden  
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Påverkan på kultur- och naturmiljö 

Vid fältinventeringen, som utfördes 2008 av Tyréns, valdes 40 objekt ut med bedömda 

värden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv längst kusten inom Robertsfors kommun. 

Av de idag föreslagna områdena ligger två (område 1 och 4) av dessa inom delar av 

områden som inventerades. De andra områdena (område 2 och 3) bedöms utifrån de 

kriterier som användes år 2008 inte ha höga värden för naturmiljö, kulturmiljö och 

friluftsliv. Dessa områden har således inte undersökts vidare.  

Vid exploatering av större områden som kräver detaljplan måste inventering/platsbesök 

genomföras. Detta för att säkerställa att naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv inte 

påverkas ytterligare.  

Malå sameby är verksamma inom kommunen. Rennäringen bedöms inte påverkas 

negativt av att aktuella områden ianspråktas då de till stora delar redan är bebyggda.  

Berörda riksintresseområden och naturvärden bedöms inte skadas på ett påtagligt sätt. 

Detta då områdena redan är bebyggda och då hänsyn till motstridiga intressen tagits vid 

utformning av föreslagna områden. Biologisk mångfald bedöms heller inte påverkas 

ytterligare på grund av åtgärderna. 

Till samtliga områden finns befintlig infrastruktur.  

I direkt anslutning till och inom samtliga områden finns fria passager mellan strand och 

fastigheter. Fri passage kommer även som tidigare vara möjligt mellan stranden och 

befintliga och nya hemfridszoner/tomtplatser. 

Marken inom de utpekade områdena bedöms översiktligt vara byggbar. En särskild 

bedömning måste dock göras i varje enskilt bygglovsärende för att säkerställa att marken 

är lämplig för planerade åtgärder, det vill säga att byggnader placeras på en lämplig plats 

med hänsyn till vad marken tål och med hänsyn till framtida klimatförändringar. Vid 

större exploatering bedöms detaljplan vara nödvändigt för att ta ett samlat grepp kring 

markens och platsens förutsättningar.  

Föreslagna LIS-områden kommer att arbetas in i översiktsplanen vid kommande 

revidering. 
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Karta över inventerat område 

2008, markerat med rött. 

(Källa: Kustinventering, 

Robertsfors kommun) 

 

Område 1 - Djäkneboafjärden  

Allmänna beskrivningar av förutsättningar  

Området ligger cirka 11 km söder om tätorten Bygdeå (och 35 km nordost om Umeå). I 

Bygdeå finns kommersiell och offentlig service som exempelvis butiker, restaurang, 

skola (t o m åk 3), äldreomsorg med mera. Inom området finns befintlig 

bostadsbebyggelse. Väg finns framdragen till området.  

Avgränsning 

LIS-området omfattar ett område 100 meter från stranden och upp mot land samt 20 

meter från stranden och ut i vattnet. Zonen ut mot vattnet syftar till att gemensamma 

bryggor ska kunna anläggas. I norr avgränsas området av befintlig väg och i nordväst av 

fastighetsgränsen till  Djäkneboda 1:61. I sydost går gränsen för området vid befintlig 

bostadsfastighet Djäkneboda 1:36. 

 

 

Översiktskarta område 1, föreslaget LIS-område markeras med lila 

 

Natur och friluftsliv 

Området består av strandnära skogsmark. Stranden är 

exponerad i stora delar av området och består främst av 

stenig moränstrand. I samband med den 

kustinventering som gjordes år 2008 inventerades del 

av nu föreslaget område, se karta till höger.  

SKS (Skogsstyrelsen) har pekat ut delar av 

Långrataudden som en nyckelbiotop (markers med gul 

skraffering på kartan nedan). På udden finns även ett 

biotopskyddsområde som inryms i området utpekat av 

SKS. Nordväst om Långrataudden tangeras 

nyckelbiotopsområdet av ett område utpekat av SKS 

med högt naturvärde (barrskog, markeras med grön 

skraffering på kartan nedan). Hänsyn till naturvärdena 

har tagits genom att LIS-området avgränsats direkt öster 

och befintlig bostadsfastighet Djäkneboda 1:36 (där de skyddsvärda områdena tar vid). 
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Genom att avgränsa LIS-området på detta sätt bedöms områdena med höga naturvärden 

inte påverkas på ett betydande sätt. 

 

 

Karta med SKS områden. Källa: Länsstyrelsens webbgis 2017-06-19. 

 

Djäknebodafjärden klassas med naturvärde 2 (högt naturvärde) och mänsklig påverkan 2 

(måttlig påverkan) enligt inventeringen som utfördes år 2000 (Grunda vegetationsklädda 

havsvikar – inventering i tre kommuner i Västerbottens län, 2000).  

Området, som är relativt glest exploaterat av fritidshusbebyggels, har måttliga värden för 

friluftslivet men höga landskapsbilds- och naturvärden. Måttlig båttrafik finns i farled till 

Ratans hamn, men närheten till Ratan och dess kvalitéer ökar värdet för friluftslivet.  

Föreslagen möjlig förtätning inom området bedöms inte påverka friluftslivet och 

tillgången till stranden på ett betydande sätt. Fri passage är möjlig om minst cirka 10 

meter mellan alla befintliga bostadsfastigheter och stranden. Fri passage ska även vara 

möjligt i framtiden.  

Fjärden bedöms inte påverkas ytterligare av att området förtätas enligt förslaget då det i 

stort redan är ianspråktaget. Inga nya bostadsfastigheter får placeras närmare strandlinjen 

än 25 meter och inga befintliga bostadsfastigheter får utökas mot stranden.  

Risk för olyckor, översvämning och erosion (PBL 2:5) 

Risken för översvämning inom aktuellt område bedöms vara liten eftersom marken 

generellt lutar ner mot vattnet och avstånd om cirka 10 meter finns mellan befintliga 

bostadsfastigheter och strand. Det går dock inte att utesluta framtida höjningar av 

vattennivån. Innan strandskyddsdispens ges ska det därför säkerställas att översvämning 

inte innebär en för stor risk.  
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Riksintressen 

Området ligger inom riksintresse för naturvård (Rickleå-Ratankusten NRO24082). 

Området skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada geovetenskapen, fauna. 

Kustområdet Rickleå - Ratan är en omkring 20 km lång sträcka strax sydost om 

Robertsfors. Stormorfologin karaktäriseras av slätter samt vågig terräng med låga kullar. 

Området har i sin helhet legat under högsta kustlinjen (HK). Fågellivet är det mest 

intressanta faunainslaget. Det rikaste fågellivet återfinns på öarna vid Ricklefjärden där 

omkring 150 häckande fågelpar observerats. Här finns kolonier av bland annat fiskmås, 

och tobisgrissla. Vigg är också en vanlig häckfågel.  

Exploatering inom området ska ske så att de naturvärden som gjort området till 

riksintresse inte kommer till skada. Ianspråktagandet av aktuellt område bedöms inte 

innebära påtaglig skada för riksintresset då området i stort sedan tidigare är bebyggt och 

förtätning endast möjliggörs med ett fåtal bostadsfastigheter. Fri passage mellan nya 

bostadsfastigheter och stranden, om minst 25 meter, är ett krav för att bibehålla 

naturvärdena längst kusten. Befintliga bostadsfastigheter får heller inte utökas mot 

stranden.  

Övriga skyddsområden 

Området ingår i kustområde med särskilda kulturvärden (området är känsligt för 

storskalig vindkraft). 

Bedömning och rekommendationer 

Föreslaget område bedöms följa de riktlinjer som kommunen tagit fram när det gäller 

bedömning av LIS-områden, se tabell nedan. 

  Kommentar 

Villkor för urval av område:  

Området ska ha liten betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften X 

Området är redan bebyggt och 

strandskyddets syfte bedöms 

uppfyllas. 

Området får inte innebära att tillgången till stränder 

för allmänheten och för ett rikt växt- och djurliv inte 

tillgodoses långsiktigt 
X 

Fri passage är möjligt mellan alla 

bostadsfastigheter och stranden. 

Inga nya bostadsfastigheter får 

placeras närmare stranden än 25 

meter och inga befintliga får 

utökas mot stranden. 

Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva 

sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på 

landsbygden 

X 

En förtätning av bebyggelse 

bedöms bidra till att vissa primära 

servicefunktioner kan anläggas 

som gemensamhetsanläggningar i 

stället för enskilda anläggningar, 

vilket minskar intrånget på 

naturen. Offentlig service finns i 

Bygdeå och ett ökat antal 

permanentboende kan bidra till 

underlag för affärer utveckling av 

busstrafik med mera. 
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Lämplighet och risker:   

Tillgängligheten till vägar och kollektivtrafik och 

andra tekniska försörjningsystem 

X 

Inom området finns befintligt 

vägnät, kommunalt vatten och 

avlopp saknas.  

Ökad exploatering kan ge 

förutsättningarna för 

gemensamhetsanläggningar. 

Närhet till befintlig service 
X 

I Bygdeå (11km) finns kommersiell 

och offentlig service. 

Befintlig exploateringsgrad och närhet till befintlig 

bebyggelse 
X 

Inom området finns befintlig 

bebyggelse, exploateringsgraden 

är låg (och kommer fortsatt att 

vara det). 

Områdets lämplighet för bostäder eller turism 
X 

Lämpligt för bostäder genom 

mindre förtätning.  

Risk för erosion, ras, skred och översvämning (2 

kap. 5 § punkt 5 plan- och bygglagen) 
X Liten risk för ras och skred. 

Markanvändning och skydd:   

Markanvändning enligt gällande översiktsplan för 

området - 

Robertsfors kommun arbetar för 

närvarande med att ta fram en ny 

översiktsplan 

Kända naturvärden 

X 

Djäknebodafjärden har naturvärde 

2 (högt naturvärde) och mänsklig 

påverkan 2 (måttlig påverkan) 

enligt inventeringen som utfördes 

år 2000. 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

X 

Området berörs av riksintresse för 

naturvård, se rubrik riksintresse 

ovan. 

Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken med 

särskilt beaktande av kravet på fri passage (7 kap. 18 

§ miljöbalken) 

X 
Fri passage kommer fortsatt vara 

möjligt. 

Kända kulturvärden och fornminnesregister - Berörs inte. 

Tillämpliga miljömål 
X 

Se bifogad checklista för område 1 

(bilaga 1). 

Tillämpliga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 

miljöbalken 

X 

Se bifogad checklista för område 1 

(bilaga 1). 

 

 

Riktlinjer för kust:   

Uppfylls krav på fri passage och gemensamma 

lösningar för hamnar, pirar och avlopp 

X 

Fri passage finns och kommer vara 

fortsatt möjlig. Exploatering inom 

befintligt bebyggelse område ger 

förutsättningar för 

gemensamhetslösningar 
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Detaljplan bedöms nödvändigt ifall området exploateras med nya bostadsfastigheter för 

att kunna ta ett gemensamt grepp för gemensamma funktioner. Avlopp måste bland annat 

lösas med hög skyddsnivå (genom exempelvis anordnande av gemensamma anläggningar 

eller anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät) för att minska risken för 

försämring av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Nya bostadsfastigheter får inte placeras närmare strandlinjen än 25 meter för att 

säkerställa fri passage. Fri passage ska även finnas mellan nya 

bostadsfastigheter/tomtplatser och stranden. Detta säkerställs i lämplig omfattning i 

kommande detaljplan. 

Fler boende gynnar handeln/näringslivet inom närmaste tätort samt Robertsfors. 

Utvecklingen innebär kompletterande bostadstomter (ökad befolkning).  

Område 2 – Långviksanden 

Allmänna beskrivningar av förutsättningar  

Området ligger cirka 7 km från tätorten Bygdeå. I Bygdeå finns kommersiell och 

offentlig service som exempelvis butiker, restaurang, skola (t o m åk 3), äldreomsorg med 

mera. Inom området finns befintlig bostadsbebyggelse. Väg finns framdragen till 

området.  

Avgränsning 

LIS-området begränsas av ett område med företrädesvis redan bebyggda 

bostadsfastigheter mellan vilka förtätning bedöms vara lämplig. 

 

 

Översiktskarta område 2, föreslaget LIS-område markeras med lila (Klubbens 

naturreservat markeras med grön skraffering).   

Natur och friluftsliv 

Området består främst av strandnära skogsmark som bedöms, utifrån de kriterier som 

användes år 2008, inte ha höga värden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. 
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Öster om området angränsar Klubbens naturreservat, tillika Natura 2000 område enligt 

habitatdirektivet (markeras i kartan ovan). Hänsyn till naturreservatet har tagits genom en 

viss skyddszon lämnats mellan exploateringsområdet och skyddsområdet. Inga nya 

bostadsfastigheter får placeras närmare än 50 meter från naturreservatet/stranden. 

Naturreservatet bedöms således inte påverkas ytterligare. 

En förtätning enligt förslaget bedöms inte påverka friluftslivet och tillgången till stranden. 

Fri passage är möjlig om minst 6-50 mellan alla bostadsfastigheter och stranden. 

Risk för olyckor, översvämning och erosion (PBL 2:5) 

Risken för översvämning inom aktuellt område bedöms vara små eftersom marken 

generellt lutar ner mot vattnet och avstånd om 6-50 meter finns mellan bostadsfastigheter 

och strand. Det går dock inte att utesluta framtida höjningar av vattennivån. Innan 

strandskyddsdispens ges ska det säkerställas att översvämning inte innebär en för stor 

risk. Det vill säga att byggnader placeras på ett lämpligt avstånd till vattnet med hänsyn 

till framtida klimatförändringar.  

Riksintressen 

Området ligger inom riksintresse för naturvård (Rickleån NRO24081) som ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada vattendraget, flora och fauna. Ån har ett cirka 5 mil 

långt slingrande lopp med omväxlande forsar och lugnflytande sträckor, men det är den 

nedre delen, cirka 2 mil, av ån som är av riksintresse. Sträckan mellan Robertsfors och 

mynningen är unik genom att den inte är flottningspåverkad och många områden har 

relativt opåverkad strand- och vattenvegetation. Ån är ett viktigt reproduktionsområde för 

lax, och ingår i Fiskeriverkets utredning om värdefulla vattendrag för uppvandring av lax. 

Exploatering inom området ska ske så att de naturvärden som gjort området till 

riksintresse inte kommer till skada. Ianspråktagande enligt förslaget bedöms inte innebära 

påtaglig skada för riksintresset då området sedan tidigare är bebyggt. Befintliga 

bostadsfastigheter får inte utökas mot stranden. 

Övriga skyddsområden 

Området ingår i ett område med naturvärden – Rickleån, sträckan mynningen-

Robertsfors. Hänsyn till naturvärdena beskrivs ovan (under rubriken Riksintressen).  

Bedömning och rekommendationer 

Föreslaget område bedöms följa de riktlinjer som kommunen tagit fram när det gäller 

bedömning av LIS-områden, se tabell nedan. 

  Kommentar 

Villkor för urval av område:  

Området ska ha liten betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften X 

Området är redan bebyggt och 

strandskyddets syfte bedöms 

uppfyllas. 

Området får inte innebära att tillgången till stränder 

för allmänheten och för ett rikt växt- och djurliv inte 

tillgodoses långsiktigt 
X 

Fri passage är möjligt mellan alla 

bostadsfastigheter och stranden. 

Inga nya bostadsfastigheter får 

placeras närmare stranden än 25 

meter och inga befintliga får utökas 

mot stranden. 

Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva 

sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på 

landsbygden 
X 

En förtätning av bebyggelse 

bedöms bidra till att vissa primära 

servicefunktioner kan anläggas som 

gemensamhetsanläggningar i stället 
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för enskilda anläggningar, vilket 

minskar intrånget på naturen. 

 

Offentlig service finns i Bygdeå och 

ett ökat antal permanentboende kan 

bidra till underlag för affärer 

utveckling av busstrafik med mera. 

Lämplighet och risker:   

Tillgängligheten till vägar och kollektivtrafik och 

andra tekniska försörjningsystem 

X 

Inom området finns befintligt 

vägnät, kommunalt vatten och 

avlopp saknas.  

Ökad exploatering kan ge 

förutsättningar för 

gemensamhetsanläggningar. 

Närhet till befintlig service 
X 

I Bygdeå (7 km) finns kommersiell 

och offentlig service. 

Befintlig exploateringsgrad och närhet till befintlig 

bebyggelse 
X 

Inom området finns befintlig 

bebyggelse, exploateringsgraden är 

låg (och kommer fortsatt att vara 

det). 

Områdets lämplighet för bostäder eller turism 
X 

Lämpligt för bostäder genom 

mindre förtätning.  

Risk för erosion, ras, skred och översvämning (2 

kap. 5 § punkt 5 plan- och bygglagen) 
X Liten risk för ras och skred. 

Markanvändning och skydd:   

Markanvändning enligt gällande översiktsplan för 

området - 

Robertsfors kommun arbetar för 

närvarande med att ta fram en ny 

översiktsplan. 

Kända naturvärden 

X 

Området berörs av riksintresse för 

naturvård, se rubrik riksintresse 

ovan. 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

X 

Området berörs av riksintresse för 

naturvård, se rubrik riksintresse 

ovan. 

Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken med 

särskilt beaktande av kravet på fri passage (7 kap. 18 

§ miljöbalken) 

X 
Fri passage kommer fortsatt vara 

möjligt. 

Kända kulturvärden och fornminnesregister - Berörs inte 

Tillämpliga miljömål 
X 

Se bifogad checklista för område 2 

(bilaga 2) 

Tillämpliga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 

miljöbalken X 

Se bifogad checklista för område 2 

(bilaga 2) 

 

Riktlinjer för kust:   

Uppfylls krav på fri passage och gemensamma 

lösningar för hamnar, pirar och avlopp X 
Fri passage finns, och kommer vara 

fortsatt möjlig. Exploatering inom 

befintligt bebyggelse område ger 
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förutsättningar för 

gemensamhetslösningar. 

 

Detaljplan bedöms nödvändigt ifall området exploateras ytterligare för att kunna ta ett 

gemensamt grepp för gemensamma funktioner. Avlopp måste bland annat lösas med hög 

skyddsnivå (genom exempelvis anordnande av gemensamma anläggningar eller 

anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät) för att minska risken för försämring av 

miljökvalitetsnormer för vatten.  

Nya bostadsfastigheter får inte placeras närmare strandlinjen än 25 meter för att 

säkerställa fri passage. Fri passage ska även finnas mellan nya 

bostadsfastigheter/tomtplatser och stranden. Detta säkerställs i lämplig omfattning i 

kommande detaljplan. 

Fler boende gynnar handeln/näringslivet inom närmaste tätort samt Robertsfors. 

Utvecklingen innebär kompletterande bostadstomter (ökad befolkning).  

Område 3 – Sparrviken/Lövviksudden  

Allmänna beskrivningar av förutsättningar  

Området ligger cirka 4 km från tätorten Sikeå och cirka 9 km från Robertsfors tätort. I 

Sikeå hamn finns viss service, exempelvis camping och möjlighet till idrott. I 

Robertsfors, som är kommunens huvudort, finns ett utbud av kommersiell och offentlig 

service, exempelvis grund- och gymnasieskola, möjlighet till kultur, idrott, handel och 

restauranger. Inom området finns befintlig bebyggelse och tillfartsväg. 

Avgränsning 

LIS-området avgränsas, 100 meter från stranden och upp mot land vid både Sparrviken 

och Klubbsundstjärnen. Mot Sparrviken inkluderar området därutöver 20 meter från 

stranden och ut mot vattnet. Zonen ut mot vattnet syftar till att gemensamma bryggor ska 

kunna anläggas. I norr avgränsas LIS-området för del av bostadsfastigheten Lägde 1:40 

och i söder av bostadsfastigheterna Lägde 6:7-6:9. 
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Översiktskarta område 3, föreslaget LIS-område markeras med lila.  

 

Natur och friluftsliv 

Området består främst av strandnära skogsmark och bedömdes, utifrån de kriterier som 

användes år 2008, inte ha höga värden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. 

En förtätning inom området bedöms inte påverka friluftslivet och tillgången till stranden 

på ett betydande sätt. Fri passage är möjlig mellan alla befintliga 

bostadsfastigheter/tomtplatser och stranden. 

Risk för olyckor, översvämning och erosion (PBL 2:5) 

Risken för översvämning inom aktuellt område bedöms vara liten eftersom marken 

generellt lutar ner mot vattnet samt att det finns avstånd mellan befintliga 

bostadsfastigheter och stranden. Det går dock inte att utesluta framtida höjningar av 

vattennivån. Innan strandskyddsdispens ges ska det därför säkerställas att översvämning 

inte innebär en för stor risk, det vill säga att byggnader placeras på ett lämpligt avstånd 

till vattnet med hänsyn till framtida klimatförändringar. 

Riksintressen 

Området berörs inte av något riksintresseområde. 

Övriga skyddsområden 

Området berörs inte av några övriga skyddsområden.   

Bedömning och rekommendationer 

Föreslaget område bedöms följa de riktlinjer som kommunen tagit fram när det gäller 

bedömning av LIS-områden, se tabell nedan. 
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  Kommentar 

Villkor för urval av område:  

Området ska ha liten betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften X 

Området är delvis redan bebyggt 

och strandskyddets syfte bedöms 

uppfyllas. 

Området får inte innebära att tillgången till stränder 

för allmänheten och för ett rikt växt- och djurliv inte 

tillgodoses långsiktigt 

X 

Fri passage är möjligt mellan alla 

befintliga bostadsfastigheter/ 

tomtplatser och stranden. Inga nya 

bostadsfastigheter får placeras 

närmare stranden än 25 meter och 

inga befintliga får utökas mot 

stranden. 

Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva 

sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på 

landsbygden 

X 

En förtätning av bebyggelse 

bedöms bidra till att vissa primära 

servicefunktioner kan anläggas som 

gemensamhetsanläggningar i stället 

för enskilda anläggningar, vilket 

minskar intrånget på naturen. 

Offentlig service finns i Bygdeå och 

ett ökat antal permanentboende kan 

bidra till underlag för affärer 

utveckling av busstrafik m.m. 

Lämplighet och risker:   

Tillgängligheten till vägar och kollektivtrafik och 

andra tekniska försörjningsystem 

X 

Inom området finns befintligt 

vägnät, kommunalt vatten och 

avlopp saknas.  

Ökad exploatering kan ge 

förutsättningarna för 

gemensamhetsanläggningar. 

Närhet till befintlig service 
X 

I Sikeå (4 km) finns kommersiell 

och offentlig service. 

Befintlig exploateringsgrad och närhet till befintlig 

bebyggelse 
X 

Inom området finns befintlig 

bebyggelse, exploateringsgraden är 

låg (och kommer fortsatt att vara 

det). 

Områdets lämplighet för bostäder eller turism 
X 

Lämpligt för bostäder genom 

mindre förtätning. 

Risk för erosion, ras, skred och översvämning (2 

kap. 5 § punkt 5 plan- och bygglagen) 
X 

Liten risk för ras och skred 

 

 

Markanvändning och skydd:   

Markanvändning enligt gällande översiktsplan för 

området - 

Robertsfors kommun arbetar för 

närvarande med att ta fram en ny 

översiktsplan 

Kända naturvärden - Berörs inte 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken - Berörs inte 
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Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken med 

särskilt beaktande av kravet på fri passage (7 kap. 18 

§ miljöbalken) 

X 
Fri passage kommer fortsatt vara 

möjlig 

Kända kulturvärden och fornminnesregister - Berörs inte 

Tillämpliga miljömål 
X 

Se bifogad checklista för område 3 

(bilaga 3) 

Tillämpliga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 

miljöbalken 
X 

Se bifogad checklista för område 3 

(bilaga 3) 

Riktlinjer för kust:   

Uppfylls krav på fri passage och gemensamma 

lösningar för hamnar, pirar och avlopp 
X 

Fri passage finns och kommer 

fortsatt vara möjlig. Förtätning av  

bebyggelse ger förutsättningar för 

gemensamhetslösningar. 

 

Detaljplan bedöms nödvändigt ifall området exploateras ytterligare för att kunna ta ett 

gemensamt grepp för gemensamma funktioner. Avlopp måste bland annat lösas med hög 

skyddsnivå (genom exempelvis anordnande av gemensamma anläggningar eller 

anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät) för att minska risken för försämring av 

miljökvalitetsnormer för vatten.  

Nya bostadsfastigheter får inte placeras närmare strandlinjen än 25 meter för att 

säkerställa fri passage. Fri passage ska även finnas mellan nya 

bostadsfastigheter/tomtplatser och stranden. Detta säkerställs i lämplig omfattning i 

kommande detaljplan. 

Fler boende gynnar handeln/näringslivet inom närmaste tätort samt Robertsfors. 

Utvecklingen innebär kompletterande bostadstomter (ökad befolkning).  
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Område 4 – Granholmssundet 

Allmänna beskrivningar av förutsättningar  

Området ligger cirka 8 km från tätorten Ånäset. I Ånäset finns viss kommersiell och 

offentlig service, som grundskola (t o m åk 6), butik, äldreomsorg, och möjlighet till 

idrott och kultur. Inom området finns befintlig bostadsbebyggelse och väg framdragen till 

dessa fastigheter.  

Avgränsning 

LIS-området omfattar bara de fastigheter (Hertsånger 4:19, 4:20, 13:4, 13:8 och 14:11) 

som sedan tidigare styckats av för bostadsändamål, men ännu inte bebyggts, totalt 5 

stycken. Föreslagna områden bedöms uppfylla miljöbalkens kriterier, även om respektive 

bostadsfastighet arealmässigt är relativt liten, eftersom de alla ligger i anslutning till 

befintlig bebyggelse och tillsammans har en areal på cirka 1 hektar. 

 

 

Översiktskarta område 4, föreslaget LIS-område markeras med lila.  
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Natur och friluftsliv 

Området angränsar till Hertångers naturreservat, 

tillika Natura 2000 område enligt habitatdirektivet. 

Naturreservatet bedöms inte påverkas ytterligare 

då området redan är bebyggt och inga nya 

bostadsfastigheter möjliggörs eller ianspråktas 

närmare än 50 meter från Natura 2000 området. 

Stränderna i området utgörs av stenig morän samt 

klippor på framför allt Granholmens västra sida in 

mot Gumbodafjärden. I samband med den 

kustinventering som gjordes år 2008 inventerades 

delar av nu föreslaget område, se karta till höger. 

Inom det inventerande området bedöms Granholmen 

utgöra ett viktigt område för friluftslivet. Korssjöhällan 

på Granholmens södra sida är “klubbholme” för 

Gumboda båtklubb. Här finns grillplats, toalett samt 

vindskydd. Föreslagna fastigheter bedöms inte utgöra 

ett viktigt område för friluftslivet.  

Fri passage är möjlig om minst 30-75 meter mellan i alla berörda fastigheter och stranden. 

Granholmsundet har naturvärde 3 (måttligt naturvärde) och mänsklig påverkan 2 (måttlig 

påverkan) enligt inventeringen som utfördes år 2000 (Grunda vegetationsklädda 

havsvikar – inventering i tre kommuner i Västerbottens län, 2000). Sundet bedöms inte 

påverkas på ett betydande sätt av att föreslagna fastigheter exploateras då de är utspridda 

och ligger intill befintlig bostadsbebyggelse. 

Inom området har ett antal nära hotade och sårbara fågelarter påträffats (förbiflygande 

och födosökande) - svärta, gråtrut, smålom och tornseglare. Därutöver har även 

guldgräshoppa påträffats (nära hotad) enligt Artportalen (åren 2000-2016). 

Ianspråktagandet av redan avstyckande bostadsfastigheter bedöms inte innebära påtaglig 

skada på växt- och djurlivet eftersom åtgärden utgör en mindre komplettering intill 

befintliga bostadsfastigheter.  

Risk för olyckor, översvämning och erosion (PBL 2:5) 

Risken för översvämning inom aktuellt område bedöms vara liten eftersom marken 

generellt lutar ner mot vattnet och avstånd generellt finns om minst 30-75 meter mellan 

aktuella bostadsfastigheter och strand. Det går dock inte att utesluta framtida höjningar av 

vattennivån. Innan strandskyddsdispens ges ska det säkerställas att översvämning inte 

innebär en för stor risk. Det vill säga att byggnader placeras på ett lämpligt avstånd till 

vattnet med hänsyn till framtida klimatförändringar. 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintresseområden för naturvård (Lövångerskusten 

NRO24080) med syfte att skydda geovetenskap, fauna, myrkomplex och sjö. Området 

ligger även inom riksintresseområde för friluftsliv (Lövångerskusten FAC 07) med syfte 

att skydda strövande, turåkning och dykning. Exploatering inom riksintresseområden ska 

ske så att de naturvärden som gjort området till riksintresse inte kommer till skada.  

Ianspråktagandet av aktuella bostadsfastigheter bedöms inte innebära påtaglig skada för 

riksintressena då förslaget endast innebär en mindre komplettering intill befintlig 

bebyggelse.  

Karta över inventerat område 

2008, markerat med rött. 

(Källa: Kustinventering, 

Robertsfors kommun) 
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Övriga skyddsområden 

Föreslagna fastigheter ligger delvis inom ett mycket högt klassat område (klass 1) enligt 

NV Våtmarksinventering (VMI). Myrarna ingår i ett större område inom Hertsångers 

naturreservat. Klass 1 objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är av 

internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är oftast till stor del opåverkade och 

behöver bevaras för framtiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka 

hydrologin bör tillåtas. Hänsyn till detta tas genom att endast befintliga bostadsfastigheter 

ingår i föreslaget LIS-område. Det finns således inte utrymme för ytterligare 

bostadsfastigheter.  

Fastigheten Hertsånger 14:11 ligger i närheten av fornlämning. Vid varje enskild dispens 

från strandskyddet ska påverkan på fornlämningarna bedömas. 

   

TV: Karta över områden med högt naturvärde, VMI. Källa: Länsstyrelsens WebbGIS 

2017-06-19. TH: Fornlämningar inom området. Källa: Länsstyrelsens WebbGIS 

respektive Riksantikvarieämbetets fornsök 2017-06-19. Aktuella fastigheter redovisas 

ungefärligt med röda pilar.  

 

Området ingår i kustområde med särskilda kulturvärden genom sina välbevarade 

fiskestugor, sjöbodar, gistvallsrösen och båtlänningar. Området är känsligt för storskalig 

vindkraft. Kulturvärdena ska värnas, vid varje enskilt bygglov och ansökan om dispens 

från strandskyddet ska påverkan på kulturen vägas in.  
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Sjöbodar vid Granholmssundet (Källa: Kustinventering – Robertsfors kommun)  

 

Bedömning och rekommendationer 

Föreslaget område bedöms följa de riktlinjer som kommunen tagit fram när det gäller 

bedömning av LIS-områden, se tabell nedan. 

  Kommentar 

Villkor för urval av område:  

Området ska ha liten betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften X 

Området är redan bebyggt och 

strandskyddets syfte bedöms 

uppfyllas. 

Området får inte innebära att tillgången till stränder 

för allmänheten och för ett rikt växt- och djurliv inte 

tillgodoses långsiktigt 
X 

Fri passage är möjligt mellan alla 

(befintliga) bostadsfastigheter och 

stranden. Ingen bostadsfastighet 

ligger närmare stranden än 30 

meter och inga befintliga får utökas 

mot stranden 

Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva 

sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på 

landsbygden 

X 

En mindre förtätning av bebyggelse 

bedöms bidra till att vissa primära 

servicefunktioner kan anläggas som 

gemensamhetsanläggningar i stället 

för enskilda anläggningar, vilket 

minskar intrånget på naturen. 

Offentlig service finns i Bygdeå och 

ett ökat antal permanentboende kan 

bidra till underlag för affärer 

utveckling av busstrafik m.m. 

Lämplighet och risker:   

Tillgängligheten till vägar och kollektivtrafik och 

andra tekniska försörjningsystem 

X 

Inom området finns befintligt 

vägnät, kommunalt vatten och 

avlopp saknas.  

Ökad exploatering kan ge 

förutsättningar för 

gemensamhetsanläggningar. 

Närhet till befintlig service 
X 

I Ånäset (8 km) finns kommersiell 

och offentlig service. 
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Befintlig exploateringsgrad och närhet till befintlig 

bebyggelse 
X 

Inom området finns befintlig 

bebyggelse, exploateringsgraden är 

låg (och kommer fortsatt att vara 

det). 

Områdets lämplighet för bostäder eller turism 
X 

Lämpligt för bostäder genom 

mindre förtätning.  

Risk för erosion, ras, skred och översvämning (2 

kap. 5 § punkt 5 plan- och bygglagen) 
X Liten risk för ras och skred 

Markanvändning och skydd:   

Markanvändning enligt gällande översiktsplan för 

området - 

Robertsfors kommun arbetar för 

närvarande med att ta fram en ny 

översiktsplan 

Kända naturvärden 

X 

Granholmsundet har naturvärde 3 

(måttligt naturvärde) och 

mänsligpåverkan 2 (måttlig 

påverkan) enligt inventeringen som 

utfördes år 2000. 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

X 

Området ligger inom riksintresse 

för naturvård och friluftsliv, se 

rubriken riksintressen ovan. 

Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken med 

särskilt beaktande av kravet på fri passage (7 kap. 18 

§ miljöbalken) 

X 
Fri passage kommer fortsatt vara 

möjligt om minst 30-75 meter. 

Kända kulturvärden och fornminnesregister 

X 

Det finns fornlämningar inom 

området, se övriga skyddsområden 

ovan. 

Tillämpliga miljömål 
X 

Se bifogad checklista för område 4 

(bilaga 4). 

Tillämpliga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 

miljöbalken 
X 

Se bifogad checklista för område 4 

(bilaga 4). 

Riktlinjer för kust:   

Uppfylls krav på fri passage och gemensamma 

lösningar för hamnar, pirar och avlopp 

X 

Fri passage finns och kommer vara 

fortsatt möjlig. Exploatering i 

anslutning till befintligt bebyggelse 

område kan ge förutsättningar för 

gemensamhetslösningar. 

 

Detaljplan bedöms inte nödvändigt ifall aktuella tomter ianspråktas. Avlopp måste dock 

annat lösas med hög skyddsnivå (genom exempelvis anordnande av gemensamma 

anläggningar eller anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät) för att minska risken 

för försämring av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Fler boende gynnar handeln/näringslivet inom närmaste tätort samt Robertsfors. 

Utvecklingen innebär kompletterande bostadstomter (ökad befolkning).  
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SAMRÅD/GRANSKNING 

Efter samråd respektive granskning har inkomna synpunkter att sammanställts i en 

samrådsredogörelse respektive att granskningsutlåtande. Handlingarna har reviderats om 

det bedömts vara relevant. 

Planfrågor har under hand diskuterats med berörda. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

BILAGA 1 

CHECKLISTA – KOMMANDE STRANDSKYDDSDISPENSER 

 

Ärende Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, 

LIS (Område 1)  

Strandskydd Vid aktuell kuststrand råder generellt strandskydd (100 meter mot land 

och vatten). 

Kommunala 

planer 

Området är inte detaljplanelagda och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. 

Upprättad av Pethra Fredriksson, Tyréns AB 

Upprättad, 

datum 

2016-11-23, uppdaterad 2017-06-20 

 

 

  

 
Översiktskartor aktuellt område (område 1)  
 

  



 

 

 

Checklista skyddsobjekt 
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Kommentarer  

Förutsättningar för platsen och 

planförslagets påverkan 

    

Berörs/påverkas skyddade områden (det krävs dispens från områdesskyddet om dispens från 

strandskyddsreglerna ska kunna ges): 

Riksintressen 3 och 4 kap mb  x  Område 1 berörs av riksintresse 

för naturvård enligt 3:6 

miljöbalken.  

Nationalpark 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Kulturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturminne 7 kap mb x   Berörs inte 

Biotopskyddsområde 7 kap 

mb 

x   Cirka 100 meter öster om 

området finns ett 

biotopskyddsområde 

(Långrataudden)  

 

Biotopskyddsområde (Källa: 

Länsstyrelsens WebbGIS) 

Objekt berörda av generellt 

biotopskydd (alléer, källor, 

odlingsrösen, pilevallar/allé 

av pilar, åkerholmar, 

småvatten samt stenmurar 

och våtmarker i 

jordbruksmark) 

 x  Område 1 ligger i anslutning till 

ett område utpekat av SKS med 

naturvärde (barrskog) samt ett 

nyckelbiotopsområde.  

 

Områden med naturvärden (Källa: 

Länsstyrelsens  WebbGIS) 



 

 

 

Djur- och växtskyddsområde       

7 kap mb 

x   Berörs inte  

Miljöskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Vattenskyddsområde 7 kap 

mb 

x   Berörs inte 

Interimistiska förbud 7 kap 

mb 

x   Inga kända 

 

 

    

Natura 2000 område x   Berörs inte  

Områdesskydd enligt 

internationella konventioner 

(ramsarområden, BSPA-

områden, MPA-områden) 

x   Berörs inte 

 

Landskapsbildskyddsområde x   Berörs inte 

Naturvårdsavtal x   Berörs inte 

Världsarv x   Berörs inte 

Biosfärsområden x   Berörs inte 

Skyddsvärda objekt eller 

områden i övrigt 

x   Område 1 ingår i kustområde 

med särskilda kulturvärden 

(området är känsligt för 

storskalig vindkraft). 

Berörs/påverkas artskyddade 

och/eller rödlistade arter? 

x   Under perioden 2000-2016 har 

inga artskyddade eller rödlistade 

arter observerats.   

Berörs/påverkas kulturmiljö? x   Inga (kända) fornlämningar, 

områden eller objekt berör 

området.  

Berörs/påverkas naturmiljö och/eller 

biologisk mångfald? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas möjligheten till 

rekreation- och friluftsliv? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas tysta/ostörda 

miljöer? 

x   Berörs inte 

Berörs/påverkas materiella 

tillgångar? 

x   Berörs inte 

Påverkas stads- och stads-

/landskapsbilden? 

x   Berörs inte 

Berörs/påverkas planområdet av 

förorenade mark- och 

vattenområden? 

x   Inga kända 



 

 

 

Miljömål 

Syftet med de miljöpolitiska målen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Länsstyrelserna har, tillsammans med kommunerna och näringslivet, vidarebearbetat 

miljömålen och anpassat dem till regional/länsnivå. Regionala miljömål är inte bara 

vägvisare för en ekologiskt hållbar utveckling utan också hjälpmedel för att bedöma 

miljötillståndet och hotbilder samt hjälp för prioritering av åtgärder och uppföljning av 

miljöeffekterna. Aktuellt läge går att läsa på miljömålsportalen (www.miljomal.nu). 

Västerbottens län arbetar för närvarande med att anpassa de nationella miljömålen till 

länet för åren 2014-2020. I remissversionen av handlingsplanen föreslås fyra 

prioriteringsområden: klimat, miljögifter, kust och vatten samt biologisk mångfald. 

Samtliga miljömål och planens bedömda inverkan på dessa: 

Miljömål Planens inverkan 

1 Begränsad klimatpåverkan ± 

2 Frisk luft ± 

3 Bara naturlig försurning ± 

4 Giftfri miljö x 

5 Skyddande ozonskikt x 

6 Säker strålmiljö ± 

7 Ingen övergödning ± 

8 Levande sjöar och vattendrag ± 

9 Grundvatten av god kvalitet ± 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård ± 

11 Myllrande våtmarker ± 

12 Levande skogar ± 

13 Ett rikt odlingslandskap x 

14 Storslagen fjällmiljö x 

15 God bebyggd miljö ± 

16 Ett rikt växt- och djurliv ± 

 

Förklaringar 
+ positiv påverkan   ++ mycket positiv påverkan 

- negativ påverkan  - - mycket negativ påverkan 

±obetydlig positiv eller negativ påverkan  x ingen påverkan 

Kommentar: Tilläggets (LIS) genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen på 

ett betydande negativt sätt.  

  

http://www.miljomal.nu/


 

 

 

Miljökvalitetsnormer 

MKN (miljökvalitetsnormer) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor 

från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde 

(högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN 

för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i 

vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika 

kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller 

(SFS 2004:675). 

MKN för utomhusluft 

Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halt i utomhusluft av kvävedioxid och 

kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 

MKN bedöms inte riskera att överskridas för Robertsfors som helhet på grund av 

tilläggets (LIS) genomförande. 

MKN för vattenförekomster 

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela 

Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län 

har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. 

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2016 om MKN för 

samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet samt ny förvaltningsplan 

(inklusive åtgärdsplan) för åren 2016-2021.  Besluten innebär att alla ytvattenförekomster 

ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status/potential och god kemisk 

ytvattenstatus om inte särskilt undantag har meddelats. Samtliga grundvattenförekomster 

ska uppnå eller behålla god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus om inte 

undantag har meddelats. Yt- och grundvattenstatus får generellt inte försämras. 

Fysiska förändringar, som till exempel muddringar och pirar, har ännu inte ingått i 

bedömningen av ekologisk status längs kusten. Detta kommer dock att bedömas inom 

ramen för ett nationellt projekt under de närmaste åren.  

Idag har den ekologiska statusen för berörd ytvattenvattenförekomst N n Kvarkens 

kustvatten (SE635300-205251) med huvudavrinningsområde till annat land (SE00) 

klassificerats som god men uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver* 

och polybromerade difenyletrar, PBDE** (www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-11-23).  

*Gränsvärdet för kvicksilver överskrids för i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, 

vattendrag och kustvatten) i Sverige idag. Detta beror på att det under lång tid har skett 

utsläpp av kvicksilver, främst från internationella luftnedfall. 

** Gränsvärdet för PBDE överskrids för i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, 

vattendrag och kustvatten) i Sverige idag. Detta beror på att PBDE (som används bland 

annat som flamskyddsmedel) sprids till miljön via läckage från varor, avfallsupplag med 

mera. Ett mindre strängt krav har därför satts upp och de nuvarande halterna av PBDE 

(december 2015) får dock inte öka. 

Ingen grundvattenförekomst bedöms beröras. 

Ianspråktagande av aktuellt område bedöms översiktligt inte påverka huruvida MKN för 

god ekologisk status eller god kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas 

för berörd vattenförekomst. I kommande detaljplaner är det dock viktigt att utreda möjlig 

påverkan på MKN med utgångspunkt av tänkta åtgärder samt vidta åtgärder så att MKN 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/


 

 

 

inte riskerar att överskridas. En förutsättning är bland annat att avlopp löses med hög 

skyddsnivå, att gemensamma lösningar för båtar eftersträvas och att viktiga lekområden 

för fisk och rastplatser för fåglar (exempelvis grunda havsvikar och vattendrag som 

mynnar i kusten) fredas från exploatering. 

MKN för havsmiljön 

EU har satt ett mål om att alla havsområden som berör Europa ska ha nått en god 

miljöstatus senast 2020. Arbetet sker enligt havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/56/EG) där EU-medlemsländerna bedömer miljöstatus i sina marina 

vatten, definierar vad god miljöstatus är, fastställer MKN och indikatorer samt tar fram ett 

program för övervakning av havsmiljön och ett åtgärdsprogram. 

För att nå god miljöstatus har elva svenska MKN för havsmiljön fastställts. MKN och 

indikatorer är fastställda i föreskriften HVMFS 2012:18, bilaga 3. MKN sorteras beroende 

av typ av belastning på miljön:  

 

Typ av belastning på miljön Fastställda MKN 

Tillförsel av näringsämnen 

och organiskt material 

1. koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön till följd av 

tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet får inte 

orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

Tillförsel av farliga ämnen 2. Koncentrationer av farliga ämnen i havsmiljön får inte överskrida 

de värden som anges i direktiv 2008/105/EG om 

miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område. 

3. Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig 

verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald 

och ekosystem. 

Biologisk störning 4. Havsmiljön ska vara fri från nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, genetiskt modifierade organismer (GMO) eller 

organismer vars genetiska egenskaper förändrats på annat sätt, 

som riskerar att allvarligt hota den genetiska eller biologiska 

mångfalden eller ekosystemets funktion. 

5. Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från nytillkomna 

främmande arter spridda genom sjöfart. 

6. Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och 

skaldjur som påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur 

samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga hållbarhet. 

7. Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos 

fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven 

upprätthålls. 

Fysisk störning 

 

8. Den av mänskliga verksamheter opåverkade havsbottenarealen 

ska, per substrattyp, ge förutsättningar att upprätthålla bottnarnas 

struktur och funktion i Nordsjön och Östersjön. 

9. Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

10. Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror 

på storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte 

påverka biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

11. Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från avfall. 

 

Ianspråktagande av aktuellt område bedöms översiktligt inte påverka huruvida MKN för 

havsmiljön kan uppnås/upprätthållas. I kommande detaljplaner är det dock viktigt att 

utreda möjlig påverkan på MKN med utgångspunkt av tänkta åtgärder samt vidta åtgärder 

så att MKN inte riskerar att överskridas. En förutsättning är bland annat att avlopp löses 

med hög skyddsnivå, att gemensamma lösningar för båtar eftersträvas och att viktiga 



 

 

 

lekområden för fisk och rastplatser för fåglar (exempelvis grunda havsvikar och 

vattendrag som mynnar i kusten) fredas från exploatering. 

MKN för fisk- och musselvatten 

Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt 

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 

MKN för omgivningsbuller 

MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i 

förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att 

kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte 

medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett 

samhälle har fler än 100 000 innevånare. Eftersom Robertsfors har färre än 100 000 

innevånare, finns det inte något formellt krav på bullerkartering. Det finns därför inte 

heller några beslutade MKN.



    

 

BILAGA 2 

CHECKLISTA – KOMMANDE STRANDSKYDDSDISPENSER 

 

Ärende Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, 

LIS (Område 2)  

Strandskydd Vid aktuell kuststrand råder generellt strandskydd (100 meter mot land 

och vatten). 

Kommunala 

planer 

Området är inte detaljplanelagda och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. 

Upprättad av Pethra Fredriksson, Tyréns AB 

Upprättad, 

datum 

2016-11-23, uppdaterad 2017-06-20 

 

 

  
Översiktskartor aktuellt område (område 2)  

  



 

 

 

Checklista skyddsobjekt 
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Kommentarer  

Förutsättningar för platsen och 

planförslagets påverkan 

    

Berörs/påverkas skyddade områden (det krävs dispens från områdesskyddet om dispens från 

strandskyddsreglerna ska kunna ges): 

Riksintressen 3 och 4 kap mb  x  Område 2 berörs av 

riksintresse för naturvård 

enligt 3:6 miljöbalken.  

Nationalpark 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturreservat 7 kap mb  x  Området tangeras av Klubbens 

naturreservat i öster 

Kulturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturminne 7 kap mb x   Berörs inte 

Biotopskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Objekt berörda av generellt 

biotopskydd (alléer, källor, 

odlingsrösen, pilevallar/allé av 

pilar, åkerholmar, småvatten 

samt stenmurar och våtmarker i 

jordbruksmark) 

x   Inga kända 

Djur- och växtskyddsområde       

7 kap mb 

x   Berörs inte  

Miljöskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Vattenskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Interimistiska förbud 7 kap mb x   Inga kända 

 

 

    

Natura 2000 område  x  Området för naturreservatet är 

även ett utpekat natura 2000 

område enligt Habitatdirektivet 

(SCI)  

Områdesskydd enligt 

internationella konventioner 

(ramsarområden, BSPA-

områden, MPA-områden) 

x   Berörs inte 

 

Landskapsbildskyddsområde x   Berörs inte 

Naturvårdsavtal x   Berörs inte 



 

 

 

Världsarv x   Berörs inte 

Biosfärsområden x   Berörs inte 

Skyddsvärda objekt eller 

områden i övrigt 

 x  Område 2 ingår i område med 

naturvärden – Rickleån, 

sträckan mynningen-

Robertsfors. 

Berörs/påverkas artskyddade och/eller 

rödlistade arter? 

x   Under perioden 2000-2016 har 

inga artskyddade eller 

rödlistade arter observerats.   

Berörs/påverkas kulturmiljö? x   Inga (kända) fornlämningar, 

områden eller objekt berör 

området. 

Berörs/påverkas naturmiljö och/eller 

biologisk mångfald? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas möjligheten till 

rekreation- och friluftsliv? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas tysta/ostörda miljöer? x   Berörs inte 

Berörs/påverkas materiella tillgångar? x   Berörs inte 

Påverkas stads- och stads-

/landskapsbilden? 

x   Berörs inte 

Berörs/påverkas planområdet av 

förorenade mark- och vattenområden? 

x   Inga kända 

 

  



 

 

 

Miljömål 

Syftet med de miljöpolitiska målen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Länsstyrelserna har, tillsammans med kommunerna och näringslivet, vidarebearbetat 

miljömålen och anpassat dem till regional/länsnivå. Regionala miljömål är inte bara 

vägvisare för en ekologiskt hållbar utveckling utan också hjälpmedel för att bedöma 

miljötillståndet och hotbilder samt hjälp för prioritering av åtgärder och uppföljning av 

miljöeffekterna. Aktuellt läge går att läsa på miljömålsportalen (www.miljomal.nu). 

Västerbottens län arbetar för närvarande med att anpassa de nationella miljömålen till länet 
för åren 2014-2020. I remissversionen av handlingsplanen föreslås fyra prioriteringsområden: 
klimat, miljögifter, kust och vatten samt biologisk mångfald. 

Samtliga miljömål och planens bedömda inverkan på dessa: 

Miljömål Planens inverkan 

1 Begränsad klimatpåverkan ± 

2 Frisk luft ± 

3 Bara naturlig försurning ± 

4 Giftfri miljö x 

5 Skyddande ozonskikt x 

6 Säker strålmiljö ± 

7 Ingen övergödning ± 

8 Levande sjöar och vattendrag ± 

9 Grundvatten av god kvalitet ± 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård ± 

11 Myllrande våtmarker ± 

12 Levande skogar ± 

13 Ett rikt odlingslandskap x 

14 Storslagen fjällmiljö x 

15 God bebyggd miljö ± 

16 Ett rikt växt- och djurliv ± 

 

Förklaringar 
+ positiv påverkan   ++ mycket positiv påverkan 

- negativ påverkan  - - mycket negativ påverkan 

±obetydlig positiv eller negativ påverkan  x ingen påverkan 

Kommentar: Tilläggets (LIS) genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen på 

ett betydande negativt sätt.  

  

http://www.miljomal.nu/


 

 

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor 

från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde 

(högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN 

för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i 

vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika 

kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller 

(SFS 2004:675). 

MKN för utomhusluft 

Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 

kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 

MKN bedöms inte riskera att överskridas för Robertsfors som helhet på grund av 

tilläggets (LIS) genomförande. 

MKN för vattenförekomster 

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela 

Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län 

har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. 

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2016 om MKN för 

samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet samt ny förvaltningsplan 

(inklusive åtgärdsplan) för åren 2016-2021.  Besluten innebär att alla ytvattenförekomster 

ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status/potential och god kemisk 

ytvattenstatus om inte särskilt undantag har meddelats. Samtliga grundvattenförekomster 

ska uppnå eller behålla god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus om inte 

undantag har meddelats. Yt- och grundvattenstatus får generellt inte försämras. 

Fysiska förändringar, som till exempel muddringar och pirar, har ännu inte ingått i 

bedömningen av ekologisk status längs kusten. Detta kommer dock att bedömas inom 

ramen för ett nationellt projekt under de närmaste åren.  

Område 2 berörs av två vattenförekomster. Idag har den ekologiska och kemiska statusen 

för berörd vattenförekomst-vattendrag Rickleån (SE712464-174705) med 

huvudavrinningsområde Rickleån (SE24000),  klassificerats som god ekologisk status 

men uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver* och polybromerade 

difenyletrar, PBDE**. Den ekologiska och kemiska statusen för berörd vattenförekomst-

kustvatten Ricklefjärden (SE640400-205770) med huvudavrinningsområde till annat land 

(SE000),  klassificerats som hög status men uppnår ej god kemisk status med avseende på 

kvicksilver* och polybromerade difenyletrar, PBDE** (www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-

11-23). 

*Gränsvärdet för kvicksilver överskrids för i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, 

vattendrag och kustvatten) i Sverige idag. Detta beror på att det under lång tid har skett 

utsläpp av kvicksilver, främst från internationella luftnedfall. 

** Gränsvärdet för PBDE överskrids för i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, 

vattendrag och kustvatten) i Sverige idag. Detta beror på att PBDE (som används bland 

annat som flamskyddsmedel) sprids till miljön via läckage från varor, avfallsupplag med 

mera. Ett mindre strängt krav har därför satts upp och de nuvarande halterna av PBDE 

(december 2015) får dock inte öka. 

Ingen grundvattenförekomst bedöms beröras. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/


 

 

 

Ianspråktagande av aktuellt område bedöms översiktligt inte påverka huruvida MKN för 

god ekologisk status eller god kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas 

för berörd vattenförekomst. I kommande detaljplaner är det dock viktigt att utreda möjlig 

påverkan på MKN med utgångspunkt av tänkta åtgärder samt vidta åtgärder så att MKN 

inte riskerar att överskridas. En förutsättning är bland annat att avlopp löses med hög 

skyddsnivå, att gemensamma lösningar för båtar eftersträvas och att viktiga lekområden 

för fisk och rastplatser för fåglar (exempelvis grunda havsvikar och vattendrag som 

mynnar i kusten) fredas från exploatering. 

MKN för havsmiljön 

EU har satt ett mål om att alla havsområden som berör Europa ska ha nått en god 

miljöstatus senast 2020. Arbetet sker enligt havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/56/EG) där EU-medlemsländerna bedömer miljöstatus i sina marina 

vatten, definierar vad god miljöstatus är, fastställer MKN och indikatorer samt tar fram ett 

program för övervakning av havsmiljön och ett åtgärdsprogram. 

För att nå god miljöstatus har elva svenska MKN för havsmiljön fastställts. MKN och 

indikatorer är fastställda i föreskriften HVMFS 2012:18, bilaga 3. MKN sorteras beroende 

av typ av belastning på miljön:  

 

Typ av belastning på miljön Fastställda MKN 

Tillförsel av näringsämnen 

och organiskt material 

12. koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön till följd av 

tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet får inte 

orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

Tillförsel av farliga ämnen 13. Koncentrationer av farliga ämnen i havsmiljön får inte överskrida 

de värden som anges i direktiv 2008/105/EG om 

miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område. 

14. Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig 

verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald 

och ekosystem. 

Biologisk störning 15. Havsmiljön ska vara fri från nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, genetiskt modifierade organismer (GMO) eller 

organismer vars genetiska egenskaper förändrats på annat sätt, 

som riskerar att allvarligt hota den genetiska eller biologiska 

mångfalden eller ekosystemets funktion. 

16. Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från nytillkomna 

främmande arter spridda genom sjöfart. 

17. Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och 

skaldjur som påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur 

samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga hållbarhet. 

18. Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos 

fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven 

upprätthålls. 

Fysisk störning 

 

19. Den av mänskliga verksamheter opåverkade havsbottenarealen 

ska, per substrattyp, ge förutsättningar att upprätthålla bottnarnas 

struktur och funktion i Nordsjön och Östersjön. 

20. Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

21. Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror 

på storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte 

påverka biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

22. Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från avfall. 

 

Ianspråktagande av aktuellt område bedöms översiktligt inte påverka huruvida MKN för 

havsmiljön kan uppnås/upprätthållas. I kommande detaljplaner är det dock viktigt att 



 

 

 

utreda möjlig påverkan på MKN med utgångspunkt av tänkta åtgärder samt vidta åtgärder 

så att MKN inte riskerar att överskridas. En förutsättning är bland annat att avlopp löses 

med hög skyddsnivå, att gemensamma lösningar för båtar eftersträvas och att viktiga 

lekområden för fisk och rastplatser för fåglar (exempelvis grunda havsvikar och 

vattendrag som mynnar i kusten) fredas från exploatering. 

MKN för fisk- och musselvatten 

Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt 

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 

MKN för omgivningsbuller 

MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i 

förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att 

kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte 

medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett 

samhälle har fler än 100 000 innevånare.  

Eftersom Robertsfors har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt krav 

på bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade MKN. 

 

 

 

 

 

 



    

 

BILAGA 3 

CHECKLISTA – KOMMANDE STRANDSKYDDSDISPENSER 

 

Ärende Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, 

LIS (Område 3)  

Strandskydd Vid aktuell kuststrand råder generellt strandskydd (100 meter mot land 

och vatten). 

Kommunala 

planer 

Området är inte detaljplanelagda och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. 

Upprättad av Pethra Fredriksson, Tyréns AB 

Upprättad, 

datum 

2016-11-23, uppdaterad 2017-06-20 

 

 

 

 

Översiktskartor aktuellt område (område 3)  

 



 

 

 

Checklista skyddsobjekt 
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Kommentarer  

Förutsättningar för platsen och 

planförslagets påverkan 

    

Berörs/påverkas skyddade områden (det krävs dispens från områdesskyddet om dispens från 

strandskyddsreglerna ska kunna ges): 

Riksintressen 3 och 4 kap mb x   Berörs inte 

Nationalpark 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Kulturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturminne 7 kap mb x   Berörs inte 

Biotopskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte  

Objekt berörda av generellt 

biotopskydd (alléer, källor, 

odlingsrösen, pilevallar/allé av 

pilar, åkerholmar, småvatten 

samt stenmurar och våtmarker 

i jordbruksmark) 

x   Inga kända 

Djur- och växtskyddsområde       

7 kap mb 

x   Berörs inte  

Miljöskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Vattenskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Interimistiska förbud 7 kap mb x   Inga kända 

 

 

    

Natura 2000 område x   Berörs inte 

Områdesskydd enligt 

internationella konventioner 

(ramsarområden, BSPA-

områden, MPA-områden) 

x   Berörs inte 

 

Landskapsbildskyddsområde x   Berörs inte 

Naturvårdsavtal x   Berörs inte 

Världsarv x   Berörs inte 

Biosfärsområden x   Berörs inte 

Skyddsvärda objekt eller 

områden i övrigt 

x   Berörs inte 



 

 

 

Berörs/påverkas artskyddade och/eller 

rödlistade arter? 

x   Under perioden 2000-2016 har 

inga artskyddade eller 

rödlistade arter observerats.   

Berörs/påverkas kulturmiljö? x   Inga (kända) fornlämningar, 

områden eller objekt berör 

området. 

Berörs/påverkas naturmiljö och/eller 

biologisk mångfald? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas möjligheten till 

rekreation- och friluftsliv? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas tysta/ostörda miljöer? x   Berörs inte 

Berörs/påverkas materiella tillgångar? x   Berörs inte 

Påverkas stads- och stads-

/landskapsbilden? 

x   Berörs inte 

Berörs/påverkas planområdet av 

förorenade mark- och vattenområden? 

x   Inga kända 

 

Miljömål 

Syftet med de miljöpolitiska målen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Länsstyrelserna har, tillsammans med kommunerna och näringslivet, vidarebearbetat 

miljömålen och anpassat dem till regional/länsnivå. Regionala miljömål är inte bara 

vägvisare för en ekologiskt hållbar utveckling utan också hjälpmedel för att bedöma 

miljötillståndet och hotbilder samt hjälp för prioritering av åtgärder och uppföljning av 

miljöeffekterna. Aktuellt läge går att läsa på miljömålsportalen (www.miljomal.nu). 

Västerbottens län arbetar för närvarande med att anpassa de nationella miljömålen till länet 
för åren 2014-2020. I remissversionen av handlingsplanen föreslås fyra prioriteringsområden: 
klimat, miljögifter, kust och vatten samt biologisk mångfald. 

Samtliga miljömål och planens bedömda inverkan på dessa: 

Miljömål Planens inverkan 

1 Begränsad klimatpåverkan ± 

2 Frisk luft ± 

3 Bara naturlig försurning ± 

4 Giftfri miljö x 

5 Skyddande ozonskikt x 

6 Säker strålmiljö ± 

7 Ingen övergödning ± 

8 Levande sjöar och vattendrag ± 

9 Grundvatten av god kvalitet ± 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård ± 

http://www.miljomal.nu/


 

 

 

11 Myllrande våtmarker ± 

12 Levande skogar ± 

13 Ett rikt odlingslandskap x 

14 Storslagen fjällmiljö x 

15 God bebyggd miljö ± 

16 Ett rikt växt- och djurliv ± 

 

Förklaringar 
+ positiv påverkan   ++ mycket positiv påverkan 

- negativ påverkan  - - mycket negativ påverkan 

±obetydlig positiv eller negativ påverkan  x ingen påverkan 

Kommentar: Tilläggets (LIS) genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen på 

ett betydande negativt sätt.  

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor 

från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde 

(högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN 

för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i 

vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika 

kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller 

(SFS 2004:675). 

MKN för utomhusluft 

Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 

kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 

MKN bedöms inte riskera att överskridas för Robertsfors som helhet på grund av 

tilläggets (LIS) genomförande. 

MKN för vattenförekomster 

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela 

Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län 

har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. 

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2016 om MKN för 

samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet samt ny förvaltningsplan 

(inklusive åtgärdsplan) för åren 2016-2021.  Besluten innebär att alla ytvattenförekomster 

ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status/potential och god kemisk 

ytvattenstatus om inte särskilt undantag har meddelats. Samtliga grundvattenförekomster 

ska uppnå eller behålla god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus om inte 

undantag har meddelats. Yt- och grundvattenstatus får generellt inte försämras. 

Fysiska förändringar, som till exempel muddringar och pirar, har ännu inte ingått i 

bedömningen av ekologisk status längs kusten. Detta kommer dock att bedömas inom 

ramen för ett nationellt projekt under de närmaste åren.  



 

 

 

Idag har den ekologiska och kemiska statusen för berörd vattenförekomst-kustvatten S 

Bottenvikens kustvatten (SE641250-211751) med huvudavrinningsområde till annat land 

(SE000) klassificerats som god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status med 

avseende på kvicksilver* och polybromerade difenyletrar, PBDE** 

(www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-11-23).  

*Gränsvärdet för kvicksilver överskrids för i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, 

vattendrag och kustvatten) i Sverige idag. Detta beror på att det under lång tid har skett 

utsläpp av kvicksilver, främst från internationella luftnedfall. 

** Gränsvärdet för PBDE överskrids för i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, 

vattendrag och kustvatten) i Sverige idag. Detta beror på att PBDE (som används bland 

annat som flamskyddsmedel) sprids till miljön via läckage från varor, avfallsupplag med 

mera. Ett mindre strängt krav har därför satts upp och de nuvarande halterna av PBDE 

(december 2015) får dock inte öka. 

Ingen grundvattenförekomst bedöms beröras. 

Ianspråktagande av aktuellt område bedöms översiktligt inte påverka huruvida MKN för 

god ekologisk status eller god kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas 

för berörd vattenförekomst. I kommande detaljplaner är det dock viktigt att utreda möjlig 

påverkan på MKN med utgångspunkt av tänkta åtgärder samt vidta åtgärder så att MKN 

inte riskerar att överskridas. En förutsättning är bland annat att avlopp löses med hög 

skyddsnivå, att gemensamma lösningar för båtar eftersträvas och att viktiga lekområden 

för fisk och rastplatser för fåglar (exempelvis grunda havsvikar och vattendrag som 

mynnar i kusten) fredas från exploatering. 

MKN för havsmiljön 

EU har satt ett mål om att alla havsområden som berör Europa ska ha nått en god 

miljöstatus senast 2020. Arbetet sker enligt havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/56/EG) där EU-medlemsländerna bedömer miljöstatus i sina marina 

vatten, definierar vad god miljöstatus är, fastställer MKN och indikatorer samt tar fram ett 

program för övervakning av havsmiljön och ett åtgärdsprogram. 

För att nå god miljöstatus har elva svenska MKN för havsmiljön fastställts. MKN och 

indikatorer är fastställda i föreskriften HVMFS 2012:18, bilaga 3. MKN sorteras beroende 

av typ av belastning på miljön:  

 

Typ av belastning på miljön Fastställda MKN 

Tillförsel av näringsämnen 

och organiskt material 

23. koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön till följd av 

tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet får inte 

orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

Tillförsel av farliga ämnen 24. Koncentrationer av farliga ämnen i havsmiljön får inte överskrida 

de värden som anges i direktiv 2008/105/EG om 

miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område. 

25. Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig 

verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald 

och ekosystem. 

Biologisk störning 26. Havsmiljön ska vara fri från nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, genetiskt modifierade organismer (GMO) eller 

organismer vars genetiska egenskaper förändrats på annat sätt, 

som riskerar att allvarligt hota den genetiska eller biologiska 

mångfalden eller ekosystemets funktion. 

27. Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från nytillkomna 

främmande arter spridda genom sjöfart. 

28. Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och 

skaldjur som påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/


 

 

 

samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga hållbarhet. 

29. Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos 

fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven 

upprätthålls. 

Fysisk störning 

 

30. Den av mänskliga verksamheter opåverkade havsbottenarealen 

ska, per substrattyp, ge förutsättningar att upprätthålla bottnarnas 

struktur och funktion i Nordsjön och Östersjön. 

31. Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

32. Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror 

på storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte 

påverka biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

33. Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från avfall. 

 

Ianspråktagande av aktuellt område bedöms översiktligt inte påverka huruvida MKN för 

havsmiljön kan uppnås/upprätthållas. I kommande detaljplaner är det dock viktigt att 

utreda möjlig påverkan på MKN med utgångspunkt av tänkta åtgärder samt vidta åtgärder 

så att MKN inte riskerar att överskridas. En förutsättning är bland annat att avlopp löses 

med hög skyddsnivå, att gemensamma lösningar för båtar eftersträvas och att viktiga 

lekområden för fisk och rastplatser för fåglar (exempelvis grunda havsvikar och 

vattendrag som mynnar i kusten) fredas från exploatering. 

MKN för fisk- och musselvatten 

Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt 

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 

MKN för omgivningsbuller 

MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i 

förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att 

kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte 

medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett 

samhälle har fler än 100 000 innevånare.  

Eftersom Robertsfors har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt krav 

på bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade MKN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

BILAGA 4 

CHECKLISTA – KOMMANDE STRANDSKYDDSDISPENSER 

 

Ärende Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, 

LIS (Område 4)  

Strandskydd Vid aktuell kuststrand råder generellt strandskydd (100 meter mot land 

och vatten). 

Kommunala 

planer 

Området är inte detaljplanelagda och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. 

Upprättad av Pethra Fredriksson, Tyréns AB 

Upprättad, 

datum 

2016-11-23, uppdaterad 2017-06-20 

 

 

  

 
Översiktskartor aktuellt område (område 4)  



 

 

 

Checklista skyddsobjekt 
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Kommentarer  

Förutsättningar för platsen och 

planförslagets påverkan 

    

Berörs/påverkas skyddade områden (det krävs dispens från områdesskyddet om dispens från 

strandskyddsreglerna ska kunna ges): 

Riksintressen 3 och 4 kap mb  x  Område 4 ligger inom  

riksintresseområden för 

naturvård och friluftsliv (enligt 

3:6 miljöbalken)  

Nationalpark 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturreservat 7 kap mb  x  Området tangeras av 

Hertångers naturreservat i 

sydöst 

Kulturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturminne 7 kap mb x   Berörs inte 

Biotopskyddsområde 7 kap 

mb 

x   Berörs inte  

Objekt berörda av generellt 

biotopskydd (alléer, källor, 

odlingsrösen, pilevallar/allé 

av pilar, åkerholmar, 

småvatten samt stenmurar 

och våtmarker i 

jordbruksmark) 

 x  Området ligger delvis inom ett 

område klassat med mycket 

högt naturvärde (klass 1) enligt 

NV Våtmarksinventering 

(VMI).  

 

Områden med mycket högt 

naturvärde (Källa: Länsstyrelsens  

WebbGIS) 

Djur- och växtskyddsområde       

7 kap mb 

x   Berörs inte  

Miljöskyddsområde 7 kap 

mb 

x   Berörs inte 

Vattenskyddsområde 7 kap x   Berörs inte 



 

 

 

mb 

Interimistiska förbud 7 kap 

mb 

x   Inga kända 

Natura 2000 område  x  Området för naturreservatet är 

även ett utpekat Natura 2000 

område enligt Habitatdirektivet 

(SCI) 

Områdesskydd enligt 

internationella konventioner 

(ramsarområden, BSPA-

områden, MPA-områden) 

x   Berörs inte 

 

Landskapsbildskyddsområde x   Berörs inte 

Naturvårdsavtal x   Berörs inte 

Världsarv x   Berörs inte 

Biosfärsområden x   Berörs inte 

Skyddsvärda objekt eller 

områden i övrigt 

x   Området ingår i kustområde 

med särskilda kulturvärden 

(området är känsligt för 

storskalig vindkraft). 

Berörs/påverkas artskyddade 

och/eller rödlistade arter? 

x   Under perioden 2000-2016 har 

inga artskyddade eller 

rödlistade arter observerats.   

Berörs/påverkas kulturmiljö? x   Inom området finns 

fornlämningar, i varje enskild 

dispens från strandskyddet ska 

påverkan på fornlämningarna 

bedömas.  

 

Fornlämningar inom området 

(Källa: fornsök 2016-11-23) 

Berörs/påverkas naturmiljö och/eller 

biologisk mångfald? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas möjligheten till 

rekreation- och friluftsliv? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas tysta/ostörda 

miljöer? 

x   Berörs inte 

Berörs/påverkas materiella 

tillgångar? 

x   Berörs inte 

Påverkas stads- och stads-

/landskapsbilden? 

x   Berörs inte 



 

 

 

Berörs/påverkas planområdet av 

förorenade mark- och 

vattenområden? 

x   Inga kända 

Miljömål 

Syftet med de miljöpolitiska målen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Länsstyrelserna har, tillsammans med kommunerna och näringslivet, vidarebearbetat 

miljömålen och anpassat dem till regional/länsnivå. Regionala miljömål är inte bara 

vägvisare för en ekologiskt hållbar utveckling utan också hjälpmedel för att bedöma 

miljötillståndet och hotbilder samt hjälp för prioritering av åtgärder och uppföljning av 

miljöeffekterna. Aktuellt läge går att läsa på miljömålsportalen (www.miljomal.nu). 

Västerbottens län arbetar för närvarande med att anpassa de nationella miljömålen till länet 
för åren 2014-2020. I remissversionen av handlingsplanen föreslås fyra prioriteringsområden: 
klimat, miljögifter, kust och vatten samt biologisk mångfald. 

Samtliga miljömål och planens bedömda inverkan på dessa: 

Miljömål Planens inverkan 

1 Begränsad klimatpåverkan ± 

2 Frisk luft ± 

3 Bara naturlig försurning ± 

4 Giftfri miljö x 

5 Skyddande ozonskikt x 

6 Säker strålmiljö ± 

7 Ingen övergödning ± 

8 Levande sjöar och vattendrag ± 

9 Grundvatten av god kvalitet ± 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård ± 

11 Myllrande våtmarker ± 

12 Levande skogar ± 

13 Ett rikt odlingslandskap x 

14 Storslagen fjällmiljö x 

15 God bebyggd miljö ± 

16 Ett rikt växt- och djurliv ± 

 

Förklaringar 
+ positiv påverkan   ++ mycket positiv påverkan 

- negativ påverkan  - - mycket negativ påverkan 

±obetydlig positiv eller negativ påverkan  x ingen påverkan 

Kommentar: Tilläggets (LIS) genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen på 

ett betydande negativt sätt.  

http://www.miljomal.nu/


 

 

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor 

från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde 

(högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN 

för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i 

vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika 

kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller 

(SFS 2004:675). 

MKN för utomhusluft 

Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 

kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 

MKN bedöms inte riskera att överskridas för Robertsfors som helhet på grund av 

tilläggets (LIS) genomförande. 

MKN för vattenförekomster 

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela 

Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län 

har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. 

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2016 om MKN för 

samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet samt ny förvaltningsplan 

(inklusive åtgärdsplan) för åren 2016-2021.  Besluten innebär att alla ytvattenförekomster 

ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status/potential och god kemisk 

ytvattenstatus om inte särskilt undantag har meddelats. Samtliga grundvattenförekomster 

ska uppnå eller behålla god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus om inte 

undantag har meddelats. Yt- och grundvattenstatus får generellt inte försämras. 

Fysiska förändringar, som till exempel muddringar och pirar, har ännu inte ingått i 

bedömningen av ekologisk status längs kusten. Detta kommer dock att bedömas inom 

ramen för ett nationellt projekt under de närmaste åren.  

Idag har den ekologiska och kemiska statusen för berörd vattenförekomst-kustvatten 

Gumbodafjärden (SE641250-210560) med huvudavrinningsområde till annat land 

(SE000) klassificerats som god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status med 

avseende på kvicksilver* och polybromerade difenyletrar, PBDE** 

(www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-11-23).  

*Gränsvärdet för kvicksilver överskrids för i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, 

vattendrag och kustvatten) i Sverige idag. Detta beror på att det under lång tid har skett 

utsläpp av kvicksilver, främst från internationella luftnedfall. 

** Gränsvärdet för PBDE överskrids för i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, 

vattendrag och kustvatten) i Sverige idag. Detta beror på att PBDE (som används bland 

annat som flamskyddsmedel) sprids till miljön via läckage från varor, avfallsupplag med 

mera. Ett mindre strängt krav har därför satts upp och de nuvarande halterna av PBDE 

(december 2015) får dock inte öka. 

Ingen grundvattenförekomst bedöms beröras. 

Ianspråktagande av aktuellt område bedöms översiktligt inte påverka huruvida MKN för 

god ekologisk status eller god kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas 

för berörd vattenförekomst. I kommande detaljplaner är det dock viktigt att utreda möjlig 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/


 

 

 

påverkan på MKN med utgångspunkt av tänkta åtgärder samt vidta åtgärder så att MKN 

inte riskerar att överskridas. En förutsättning är bland annat att avlopp löses med hög 

skyddsnivå, att gemensamma lösningar för båtar eftersträvas och att viktiga lekområden 

för fisk och rastplatser för fåglar (exempelvis grunda havsvikar och vattendrag som 

mynnar i kusten) fredas från exploatering. 

MKN för havsmiljön 

EU har satt ett mål om att alla havsområden som berör Europa ska ha nått en god 

miljöstatus senast 2020. Arbetet sker enligt havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/56/EG) där EU-medlemsländerna bedömer miljöstatus i sina marina 

vatten, definierar vad god miljöstatus är, fastställer MKN och indikatorer samt tar fram ett 

program för övervakning av havsmiljön och ett åtgärdsprogram. 

För att nå god miljöstatus har elva svenska MKN för havsmiljön fastställts. MKN och 

indikatorer är fastställda i föreskriften HVMFS 2012:18, bilaga 3. MKN sorteras beroende 

av typ av belastning på miljön:  

 

Typ av belastning på miljön Fastställda MKN 

Tillförsel av näringsämnen 

och organiskt material 

34. koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön till följd av 

tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet får inte 

orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

Tillförsel av farliga ämnen 35. Koncentrationer av farliga ämnen i havsmiljön får inte överskrida 

de värden som anges i direktiv 2008/105/EG om 

miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område. 

36. Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig 

verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald 

och ekosystem. 

Biologisk störning 37. Havsmiljön ska vara fri från nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, genetiskt modifierade organismer (GMO) eller 

organismer vars genetiska egenskaper förändrats på annat sätt, 

som riskerar att allvarligt hota den genetiska eller biologiska 

mångfalden eller ekosystemets funktion. 

38. Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från nytillkomna 

främmande arter spridda genom sjöfart. 

39. Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och 

skaldjur som påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur 

samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga hållbarhet. 

40. Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos 

fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven 

upprätthålls. 

Fysisk störning 

 

41. Den av mänskliga verksamheter opåverkade havsbottenarealen 

ska, per substrattyp, ge förutsättningar att upprätthålla bottnarnas 

struktur och funktion i Nordsjön och Östersjön. 

42. Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

43. Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror 

på storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte 

påverka biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

44. Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från avfall. 

 

Ianspråktagande av aktuellt område bedöms översiktligt inte påverka huruvida MKN för 

havsmiljön kan uppnås/upprätthållas. I kommande detaljplaner är det dock viktigt att 

utreda möjlig påverkan på MKN med utgångspunkt av tänkta åtgärder samt vidta åtgärder 

så att MKN inte riskerar att överskridas. En förutsättning är bland annat att avlopp löses 

med hög skyddsnivå, att gemensamma lösningar för båtar eftersträvas och att viktiga 



 

 

 

lekområden för fisk och rastplatser för fåglar (exempelvis grunda havsvikar och 

vattendrag som mynnar i kusten) fredas från exploatering. 

MKN för fisk- och musselvatten 

Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt 

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 

MKN för omgivningsbuller 

MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i 

förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att 

kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte 

medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett 

samhälle har fler än 100 000 innevånare.  

Eftersom Robertsfors har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt krav 

på bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade MKN. 

 

 

 

 

 

 

 

 


