
Yttrande – stadsarkitekten i Robertsfors kommun 

Ort Spikskäret, Ulldalsviken, Sikeå 

Fastigheter Sikeå 5:79 (del av) 

 

Fastighetskarta (metria.se 2016-11-14) – aktuellt område markeras ungefärligt med rött 

 
Fastighetskarta (Robertsfors kommun 2016-11-11) 

Ärende Exploateringsskiss (underlag för detaljplan) 



Ärende-
beskrivning  

 

Det finns önskemål om att flytta ner (med röd ring) markerade tomter närmare 
stranden. Mellan stranden och nuvarande förslag på lokalisering går en stig. Väg 
planeras ”bakom” tomterna för att få en strandnära känsla.  

Fyra tomter föreslås bakom ”Må-bra-byn” i väster (detaljplanelagt). 

Båtplatser föreslås vid en befintlig anläggning.  

Förutsättningar Strandskydd: generellt (100 meter) 

LIS område: nej 

Övriga skydd: nej, se karta nedan. Inga kända fornlämningar 

 

Utdrag från länsstyrelsens webbgis – intressekonflikter 2016-11-17 

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, 

Grusförekomst 

Detaljplanelagda 
områden Tidigare givna 
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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 inom en detaljplan, 
ska alltid en fri passage lämnas mellan tomtplatsen och stranden (7 kap. 18 f § 
miljöbalken). Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska 
därmed inte omfatta den fria passagen. Detta gäller inte om en sådan användning av 
området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas 
eller anläggningarnas funktion. 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 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. 

 



Yttrande Tomter som ligger på ”andra rad”, bakom bebyggda/ianspråktagna och/eller 
detaljplanelagda tomter, bedöms översiktligt vara lämpliga för detaljplaneläggning. 
Om sådana tomter placeras inom strandskyddszonen, det vill säga inom 100 meter 
från stranden, bedöms att strandskyddet kan upphävas med särskilt skäl (2. genom en 
väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen) i kommande detaljplan. 

Stigar och mindre lokalgator kan inte bedömas vara avskiljande på så sätt att 
strandskyddet kan upphävas med särskilt skäl (2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen). Dessa 
tomter (med tillhörande ”verksamheter”, till exempel väg) måste placeras som 
närmast 100 meter från stranden. 

Om bryggor och liknande planeras till förmån för nya boende i området bedöms att 
dispens/upphävande i detaljplan kan ges med skäl: 3.behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Ingen garanti 
finns dock att detta medges i en planprocess. 

”Må-bra-byn” är detaljplanelagd. Ny detaljplan för tomter i ”andra rad” bakom 
denna behöver på lämpligt sätt anpassas till gällande detaljplan. Exakt hur anpassning 
kan ske utreds och redovisas i kommande detaljplan. 

Tomternas storlek och form bedöms generellt vara bra. Långsmal tomt i nordost 
(markeras med x på kartan nedan) behöver eventuellt ses över då den inte är 
anpassad för ändamålet. Kan föreslagen tomt (2176 kvm) delas upp i två mindre 
tomter istället?  

Mest lämpligt är om en eller två detaljplaner tas fram för området där även befintliga 
(närliggande) fastigheter ingår. Detta för att lösa gemensamma frågor samlat, till 
exempel vatten och avlopp, vägar, elförsörjning med mera. 

 

 

Örnsköldsvik 6 december 2016 

 

Johanna Söderholm 

Stadsarkitekt 

x 


