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Sammanfattning
Skellefteå kommun har upprättat ett förslag till för-
djupad översiktsplan för landsbygdenrna. Syftet med 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att utföra en 
bedömning av den betydande miljöpåverkan, både 
ur positiv och negativ synpunkt, som den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden kan medföra.

Aktuell MKB utgör en bedömning av planförslagets 
påverkan på miljön jämfört med motsvarande miljöpå-
verkan vid ett så kallat ’’nollalternativ’’, den förväntade 
utvecklingen i området om planfröslaget inte kommer 
till stånd. Anledningen till att planer miljöbedöms är för 
att integrera miljöaspekter i arbetet så att en hållbar 
utveckling främjas, samt att ge beslutsfattaren under-
lag som möjliggör ökad miljöhänsyn och bättre beslut 
ur miljösynpunkt. 

Sammanfattningsvis bedöms temaområdets föreslag-
na inriktning bidra obetydligt till ekologisk hållbar ut-
veckling: Bättre för luft och en tydlig strategi för beva-
randet av värdefulla miljöer, men en ökad exploatering 
för byggande och infrastruktur påverkar oundvikligen 
naturmiljön negativt. 

Planens avsikter med landsbygdsutveckling bedöms 
bidra till förbättrade förutsättningar för ett socialt liv 
genom integrerande mötesplatser och boendemiljö-
er som möjliggör möten och socialt samspel mellan 
människor. I sin helhet bedöms planen leda till vidare 
utveckling i de mer lantliga delarna av kommunen 
vilket skapar en mer sammanhållen regional helhet 
och förbättrar den sociala miljön genom förstärkta 
boende- och levnadsförutsättningar inte bara centralt. 
Planförslaget bedöms medföra märkbart positiva kon-
sekvenser för den sociala hållbarheten. 

I den fördjupade översiktsplanen är intentionen att 
skapa goda förutsättningar för ekonomiskt hållbar 
utveckling. Planens intentioner gällande ekonomiska 
konsekvenser ur sysselsättnings och produktions-
perspektivet bedöms vara måttligt positiva under 
förutsättning att det blir den befolkningsökningen på 
landsbygden som planförslaget förutspår. 

Planen bedöms motverka uppfyllandet av miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonsikt och 
Levande skogar.  Planen bedöms positiv för miljömålen 
God bebyggd miljö, Bara naturlig försurning, Levande 
sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande skär-
gård, ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och 

djurliv. Övriga miljömål bedöms påverkas obetydligt.

Det kan bli konflikter vid utbyggnad även om riksintres-
sen för naturvård sparas. En grönstrukturplan rekom-
menderas ta fram, liksom eventuellt även övergripande 
blåstrukturen med hur det ska planeras vid sjöar och 
vattendrag. Miljökvalitetsnormer för vatten kommer ut-
redas i nästa planeringsskede, men det är viktigt att de 
ändå lyfts i planförslaget. Förslagsvis kan kommunens 
vattenförekomster, nuvarande status samt miljökvali-
tetsnorm redovisas i kartbilagor till översiktsplan. 

Eftersom landsbygden utgör en stor och relativt oex-
ploaterad resurs är det viktigt att hållbarhetsperspek-
tivet får stort utrymme i planförslaget. Överlag är det 
inte fokus på hållbarhet i översiktsplanen, men kanske 
menas att de frågorna genomsyrar god planering. 

Av planen framgår inte hur planeringen på lands-
bygden ska anpassas om den planerade befolkning-
sökningen inte blir som planen anger. Vilka områden 
prioriteras vid utbyggnad? Hur ska t ex planens 
intentioner med nära serviceutbud i utvecklingsorter 
kunna fullföljas om befolkningsunderlaget avstannar 
eller minskar. 

Inga nya vägar planeras och planen berör inte inrikt-
ningen för gång- och cykel vilket vore en fördel att ta 
del av i planen. 

Planen kompletteras med fördel i avsnittet Risk och 
säkerhet med identifierade områden av Myndigheten 
för säkerhet och beredskap (MSAB). Planförslaget kan 
även sammanfatta eller hänvisa till Länsstyrelsen i 
Västerbottens riktlinjer angående farligt gods. 
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Inledning

Vad är en miljökonsekvens- 
beskrivning till en fördjupad 
översiktsplan?

Konsekvenserna av en översiktsplan ska enligt Plan- 
och bygglagen (PBL) kunna utläsas av planfröslaget. En 
miljöbedömning ska också utföras enligt Miljöbalken. 
En översiktsplan bedöms alltid innebära en betydande 
miljöpåverkan vilket medför att en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) alltid ska göras. Miljökonsekvensbe-
skrivningen ingår som en bilaga till planförslaget och 
kommer inte att antas av kommunfullmäktige, men är 
ett väsentligt beslutsunderlag vid antagande av över-
siktsplanen. MKB:n utgör ett stöd i fortsatta planerings-
processer. 

Samråd hösten 2018

Granskning vintern 2018

Antagande våren 2019

Syfte och bakgrund
Skellefteå kommuns översiktsplan för landsbygden 
beskriver planeringsförutsättningar och strategier för 
att styra användningen av mark, och vattenområden 
inom kommunens gränser. 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska peka på kon-
sekvenser av översiktsplanen och vilka konsekvenser 
som behöver studeras närmare i fortsatt planering. 
Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de 
direkta och indirekta effekterna som en planerad verk-
samhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur 
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kultur-
miljö, hushållning med mark, vatten och hushållning 
med material råvaror och energi. 

Tidplan och samråd

Läsanvisning och bedöm-
ningsgrunder

Miljökonsekvenserna har i första hand bedömts utifrån 
ett helhetsperspektiv och de presenteras ur hållbar-
hetsaspekterna sociala, ekologiska och ekonomiska. I 
slutet presenteras en tabell med samlad bedömning 
av miljöpåverkan och förslag på åtgärder. Hur miljömål, 
miljökvalitetsnormer och ekosystemtjänster påverkas 
behandlas också i MKB:n. 

Tabell 1. Bedömningsskala för miljöaspekternas positiva 
eller negativa konsekvenser. 

Genomförande av planen kan ge både positiva och ne-
gativa miljöeffekter vilket redovisas i miljökonskevens-
beskrivningen. 

Vid antagande upprättar kommunen en särskild sam-
manställning hur miljöaspekterna integrerats i planen. 

Översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning fokuserar 
på de frågor som kan innebära betydande miljöpå-
verkan på övergripande nivå. Konsekvenser på mer 
detaljerad nivå är mer relevanta att beskriva i kom-
mande fördjupade översiktsplaner, planprogram och 
detaljplaner. 

MKB:n förutsätter att översiktsplanen efterlevs och 
genomförs och det är de konsekvenserna som tas upp. 
Det betyder att konsekvensbeskrivningen tar upp flera 
positiva miljökonsekvenser och även andra tänkbara 
scenarier som plenen inte styr över, samt beskrivningen 
redogör för hur dessa kan motverkas aktivt i enlighet 
med översiktsplanen. 

Avgränsning
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Alternativ

I miljöbalken står det att en MKB ska behandla ett nol-
lalternativ. Nollalternativet är att befintlig översiktsplan 
fortsätter vara vägledande fram till 2050.

Skellefteå kommun har en kommunövergripande över-
siktsplan från år 1991 (ÖP-91) samt ett antal fördjup-
ningar och tematiska tillägg. Vad gäller andra befintliga 
fördjupningar och tematiska tillägg så kompletterar 
landsbygdsplanen dessa. Fördjupad översiktsplan för 
Skellefteås landsbygder är delvis en sammanfattning 
av de ambitioner inom landsbygdsutveckling som finns 
inom befintliga fördjupade planer. De planer som är 
mer detaljerade än landsbygdsplanen gäller.

Nollalternativet

MKB:n behandlar planförslaget för år 2050. Planför-
slaget sammanfattas nedan i  ’’Sammanfattning av 
fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder’’. De 
planer som är mer detaljerade än landsbygdsplanen 
gäller. 

Planen är på övergripande nivå och pekar ut riktningen 
för landsbygdsutveckling. I huvudsak visar den var det 
finns bevarandeområden och var det inte är lämpligt att 
bygga, snarare än direktiv var det ska byggas.

Planförslaget

Miljömål och miljök-
valitetsnormer
Miljömålssystemet utgörs av nationella, regionala och 
lokala miljömål, där centrala myndigheter, samt länssty-
relser och kommuner, har ansvar för uppföljningen. 

Sveriges miljömålsystem innehåller ett generationsmål, 
sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etapp-
mål.

Miljökvalitetsnormer

I översiktsplanen ska det enligt 3 kap. 5 § PBL framgå 
hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnor-
mer. 

Miljökvalitetsnormer för luft
Luftkvaliteten bedöms generellt som betydligt bättre 
på landsbygden jämfört med luftkvaliteten i Skellefteå 
kommuns centralort där överskridanden skett vid E4 för 
några år sedan. Däremot har de senaste årens mätning-
ar i Skellefteå centralort visat på låga värden och såle-
des är halterna sannolikt ännu lägre på landsbygden 
och utan risk för överskridande av gällande normer.

Miljökvalitetsnormer för vat-
ten
Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG (Vattendirektivet) 
trädde i kraft år 2000. Detta har bland annat som syfte 
att skapa en strategi vilken ska skydda yt- och grundvatt-
net mot kemisk förorening. Sverige genomför Vattendi-
rektivet med hjälp av miljökvalitetsnormer (MKN). Dessa 
är juridiskt bindande och fungerar som ett styrmedel för 
medlemsstater inom EU. 

Ett område som omfattas av miljökvalitetsnormer för 
vatten kallas vattenförekomst. Miljökvalitetsnormerna 
är formulerade utifrån den status som ska uppnås och 
bibehållas i vattenförekomsten. Miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster omfattar såväl kemiska som ekolo-
giska kvalitetskrav. För ytvattenförekomster är målet att 
god ekologisk och kemisk status ska nås till år 2015 eller 
i undantagsfall senast 2027 om åtgärderna som krävs 
bedöms vara ekonomiskt orimliga och/eller tekniskt 
omöjliga i nuläget.

Översiktsplanen ska ta utgångspunkt i åtgärdsprogram-
met och redovisa hur miljökvalitetsnormerna för vat-
tenförekomsterna ska följas och ge närmare vägledning 
för bland annat detaljplaneringen. Om efterföljande 
planläggning bedöms kunna påverka vattenförekomster 
i en annan kommun ska även det behandlas i planen. 

MKB:n fokuserar på miljön inom planområdet, men den 
studerar också effekter och konsekvenser av detaljpla-
nens influensområde som är större än bara planav-
gränsningen.

Det övergripande målet i planen för Skellefteå kommun 
är att vara 80 000 invånare år 2030. Dock sträcker sig 
planeringshorisonten längre än så. Genom Norrbotnia-
banans färdigstställande beskriver miljökonsekvenbe-
skrivningen även konsekvenserna av planen långsiktigt 
fram till år 2050.
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Ekosystemtjänster

Bakgrund och förutsättningar
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem 
som gynnar människor. Det vill säga upprätthåller eller 
förbättrar människors välmående och livsvillkor. Tjäns-
terna produceras av ekosystemen och går inte att er-
sätta med teknik från människan. Exempel på ekosys-
temtjänster är pollinering, skydd mot naturkatastrofer 
som översvämningar och jordskred, vattenrening via 
t.e.x våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning, 
grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter 
och växthusgaser samt bildandet av bördig jord. 

Ekosystemtjänsterna är fler på den övriga landsbygden 
än i tätortskärnorna och de bidrar även i mycket hög 
grad till ekosystemtjänster inom tätortskärnan. Ju läng-
re ut från centrum, desto mer grön- och blåstruktur 
finns det, men även på landsbygden finns det utveck-
lingsbehov och möjligheter. 

Syftet med värderingen av ekosystemtjänster är att 
synliggöra ekosystemtjänsterna i relation till översikts-
planen och visa vikten av att minimera negativ påver-
kan och främja en hållbar utveckling. Nedan presen-

teras de bedömnda prioriterade ekosystemtjänster 
som önskas stärkas och skyddas inom planområdet. 
Därefter följer de ekosystemtjänster vi anser kan vara 
hotade eller behöver utvecklas i Skellefteå landsbygd. 
Ekosystemtjänster och hur de påverkas har arbetats 
fram tillsammans med Skellefteå kommun.

Skogsbruket är en av de stora näringarna i en norr-
landskommun som Skellefteå. Dagens skogar har hög 
tillväxt och är virkesrika vilket är en ekosystemtjänst 
som ska skyddas och stärkas. 

Livsmedel från vilda djur, bär, svampplockning och även 
livsmedel från tama djur och från odlade växter.

Tillhandahållande av pollinatörer som utför pollinering 
av nyttoväxter.

Tillhandahållande av dricksvatten som i sötvatten är 
världens viktigaste livsmedel. Skellefteå kommun har 
för sitt drickvatten bra kvalitet och tillgång på grund-
vatten. Det finns knappt 30 kommunala vattentäkter. 
Alla är grundvattentäkter utom den största som är 
en ytvattentäkt – Skellefteälven. Det finns vattenfö-
rande åsar i kommunen: Skellefteåsen, Kågeåsen och 
Byskeåsen. De natursköna åsarna löper paralellt med 
vattendragen. Andra åsar av betydelse är Burträskå-
sen, Finnträskåsen, Villvattnetåsen och Tåmeåsen. Alla 

Bedöming och värdering

Ekosystemtjänster som ska 
skyddas och stärkas 
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grusåsar är grundvattenförande ochär därför en 
dricksvattenresurs idag eller för framtida behov. Sveri-
ges geologiska undersökning (SGU) anser att Skellefte-
åsen och Burträskåsen är särskilt värdefulla på grund 
av sin goda vattentillgång. 

Vattenreglering genom upprätthållande av jämna flö-
den genom infiltration.

Sötvattensjöar är en viktig dricksvattenresurs. De nä-
ringsrika sjöarna är ofta värdefulla fågellokaler. 

Sjöar och vattendrag är också viktiga som naturupp-
levelse och som turistmål. De används till bad, fiske, 
båtturer skridskor, fågelskådning mm. Vi har även 
förmånen att bibehålla många sällsynta arter i våra vat-
ten. Lax, havsöring, utter, flodpärlmussla och vattensa-
lamander är några exempel. 

Estetiska värden såsom öppna landskap och vackra 
naturmiljöer. Sjöar, vattendrag och vattnets utseende, 
exempelvis både ovanför och under ytan, om den är 
grumlig eller inte är inte något som påverkar hur este-
tiskt vi upplever vattnet.

 
 
En rad sk stödjande ekosystemtjänster som biologisk 
mångfald, biogeokemiska kretslopp, markens bördig-
het, pollinering av växter, fotosyntes och fröspridning 
och upprätthållande av jordens bördighet är självklart 
viktiga förutsättningar för de övriga tjänsterna.

Naturen inom fördjupade översiktsplanen är sedan 
länge starkt påverkad av mänsklig verksamhet som 
gruvnäring, skogsbruk och exploatering. Ur natur-
vårdssynpunkt har skogsbrukslandskapet stora brister. 
Det finns inte längre någon genuin urskog i kommunen. 
Avståndet är långt mallan de skogar som har ursko-
gens kvaliteter. Det moderna skogsbruket med dess 
osammanhängande skogar innebär problem för många 
arter att sprida sig. Riktigt gamla barr- och lövträd, 
döda träd, vindfällen, naturliga stubbar och lågor har 
mer eller mindre försvunnit. Gamla lövskogar är en 
bristvara liksom gamla grova träd. Med det moderna 
skogsbruket har också skogsbränderna förlorat sin na-
turliga roll som ’’skogsvårdare’’. Skellefteå kommun har 
både myndighetens roll och skogsägarens möjligheter 

Stödjande ekosystemtjänster

Identifierade utvecklingsom-
råden

att t ex certifiera sina skogar. En fråga är hur kan sko-
gar förvaltas för att balansera mellan produktion och 
andra ekosystemtjänster som skogen ger, t ex biologisk 
mångfald och rekreation?

Rekreation - Den tätortsnära skogen vid de olika 
samhällena försvinner mer och mer. En översyn över 
de tätortsnära skogarna och sk. skolskogarna görs för 
närvarande av kommunen där de kartlägger landsbyg-
dernas naturområden för friluftsliv och värderar dem, 
samt ta fram åtgärder vid behov för att attrahera fler 
till besöksmålen.

Vatten - Det finns en rad utvecklingsområden när det 
gäller vatten. Många intressen kring vatten och många 
möjliga konflikter. Ett fåtal vattentäkter har någon form 
av skyddsområde. Skyddet av dagens och framtida 
vattentäkter är inte helt tillfredsställande. Problem 
är även vandringshinder, föroreningar (från gruvor 
men även kvicksilver), privatisering, bebyggelsetryck, 
och minskat jordbruk och enformigt jordbruk. Våt-
marker har försvunnit och en del sjöar har problem 
med övergödning. Dikning av våtmarker leder till att 
näringsämnen sköljs ut och det kan leda till övergöd-
ning, men övergödning beror inte enbart av det utan 
kan uppkomma från utsläpp. Privatisering vid sjöar och 
vattendrag i och med ökad exploatering är en risk för 
ekosystemtjänsten rekreation. 

Jordbruksmarken i kommunen minskar och på senare 
år har det blivit färre jordbruk men större vilket inte blir 
en lika stor mångfald som om det är flera mindre. 

Det är positivt om det finns möjlighet att nyttja flera 
olika energikällor för att inte bli beroende av ett eller 
ett fåtal energislag.

 
 
Ekosystemtjänster kan påverkas negativt vid planering 
och byggande. För att motverka att värden och funk-
tioner minskar kan kompensationsåtgärder fungera 
som en ersättning. Åtgärderna kan vara att skapa nya 
eller förbättra befintliga natur- och rekreationsvärden. 
Vid intrång i naturreservat, Natura 2000-områden eller 
liknande finns bestämmelser i miljöbalken om ekolo-
gisk kompensation.

I Plan- och bygglagen finns idag inte möjlighet att ställa 
krav på kompensation i en detaljplan, men allt fler kom-
muner fattar beslut om att arbeta med frivillig 

Redovisning av en del åtgär-
der som pågår
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kompensation vid all typ av exploatering. Då kopplas 
kompensationen till markanvisnings- eller exploate-
ringsavtalet.

Genom att revidera den befintliga grönstrukturplanen 
och även täcka in hela kommunen kan större förståel-
se och samsyn uppnås. Alternativt att landsbygdsana-
lys eller park- och naturprogram skapas med utgångs-
punkt från ekosystemtjänsterna.

Skolan i Skellefteå kommun har beslutat att främja att 
köpa in lokalproducerat. 

Länsstyrelsen har inventerat de större våtmarkerna. 
Arbete med inventering av mindre våtmarker görs för 
närvarande av Skellefteå kommun. Övergödningspro-
blematiken ser sakteliga ut att minska med långsiktigt 
arbete i de frågorna.

 
 
Stora delar av den övergripande översiktsplanen är 
ersatt av fördjupningar med tillhörande MKB:er. Det 
som är kvar får inga tydliga andra (alternativskiljande) 
konsekvenser än planförslaget.

Konsekvenser

Nollalternativet

Nollalternativet gentemot den nya fördjupade över-
siktsplanen skiljer sig främst i frågan om att planförsla-
get är öppen för var det finns en önskan att bo medan 
gällande översiktsplan mer tydligt pekat var bebyggels-
en ska öka och var miljöer ska bevaras. 

Nollalternativet innebär en inriktning som bedöms 
kunna leda till en utveckling där befolkningstillväxten 
på landsbygden blir begränsad på grund av en inaktu-
ell plan. Därmed är det sannolikt att trafikarbetet totalt 
sett blir mindre i nollalternativet än med föreslagen 
inriktning. Dock bedöms kollektivtrafikandelen bli min-
dre och kollektivtrafiken mindre utvecklad i nollalter-
nativet, samtidigt som förutsättningarna för gång- och 
cykeltrafik inte blir bättre. Ur social hållbarhet bedöms 
planförslaget få mer positiva effekter då den tillåter fler 
att bo på landsbygden. 

Nollalternativet skiljer sig från den föreslagna över-
siktsplanen i fråga om till vilken grad som samhälls-
utvecklingen ska ske ur ett hållbart perspektiv. Den 
föreslagna  fördjupade översiktsplanen har en tydligare 
prioritering av att landsbygden ska utvecklas i hållbar 
riktning och på ett hållbart sätt, samt har ett mer 
modernt tankesätt och förslag till inriktningar som är 
anpassade till dagens förutsättningar
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Miljömål och miljökvali-
tetsnormer
Miljömål

Nedan redovisas de miljömål som bedöms beröras av 
planförslaget eller nollalternativet. Kolumnen ’’Målupp-
fyllelse’’ visar med pil upp eller ned om planförslaget 
bidrar till negativ eller positiv måluppfyllelse.

Planförslaget gynnar att fler bosätter sig på landsbygden och 
en negativ konsekvens kan vara att det blir mer trafik som ger 
upphov till utsläpp. Samtidigt blir centraliseringen till staden 
mindre där det finns viss problematik idag längs E4 genom 
staden. Både nollalternativet och planförslaget bidrar till ett 
hållbart resande genom att det är planerat utefter tydliga 
kollektivstråk. Planförslaget kan dock förtydliga det mer. En stor 
del värdefulla miljöer som riksintressen mm sparas i planförsla-
get, men även nollalternativet. Det planeras för fler människor i 
kommunen vilket ger större sk fotavtryck i miljön. Planförslaget 
behandlar inte frågan specifikt men en tydligare inriktning för 
hållbar utveckling i planförslaget skulle bidra positivt. 

Begränsad klimatpåverkan

Fler boende i båda alternativ. Ett scenario/alternativ skulle 
kunna vara att befolkningen inte ökar och då skulle inte heller 
den friska luften försämras. Det är gynnsamt att sprida ut den 
förorenade ytan på en större areal vilket görs i både nollalter-
nativet och planförslaget.

Frisk luft

God ekologisk status nås inom området och även god kemisk 
status i de flesta vattendrag i kommunen. En översiktsplan 
lyfter problem och utvecklar bevarandet av landsbygden vilket 
är positivt.

Bara naturlig försurning

Landsbygder för alla förutspås skapa goda förutsättningar för 
människors etablering på arbetsmarknad, bostadsmarknad och 
i landsbygdernas samhällen. Vid etablering av industrier mm 
förutsätts gällande lagar och regler hållas.

Giftfri miljö

Det är ingenting som behandlats i någon av planerna.Säker strålmiljö

Planförslaget gynnar att fler bosätter sig på landsbygden och i 
kommunen vilket ger större sk fotavtryck i miljön. Vid etablering 
av industrier mm förutsätts gällande lagar och regler hållas. 

Föreslagen fördjupning till översiktsplan bedöms inte påverka 
miljömålet negativt. 

Målet för Sverige med ett skyddande ozonskikt förväntas nås 
2020. 

Skyddande ozonskikt

Miljömål Måluppfyllelse Kommentar
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Miljömål Måluppfyllelse Kommentar

Ett ökande av bevarande och utvecklande av landsbygden 
bidrar även till levande sjöar och vattendrag. Planförslaget 
har tydligare än nollalternativet tagit ställning mot att bygga i 
närheten av vatten. 

Levande sjöar och vatten-
drag

En övergripande planering med mer kommunalt vatten- och 
avlopp stärker miljömålet kontra enskilda lösningar.

Grundvatten av god kvalitet

Föreslagen fördjupning till översiktsplan bedöms inte påverka 
miljömålet negativt. 

Kommunen har en kustplan och arbetar med en framtida havs-
plan. Där berörs detta miljömål i större utsträckning. 

Hav i balans, samt levande 
kust och skärgård

En tydligare genomgång av våtmarkerna och utpekande av 
byggnader behövs i planförslaget för att kunna göra en bedöm-
ning.

Myllrande våtmarker

Kan bli konflikter vid utbyggnad, men riksintressen för natur-
vård sparas. En grönstrukturplan rekommenderas tas fram i 
planförslaget.

Levande skogar

En levande landsbygd är gynnsamt för miljön.Ett rikt odlingslandskap

En struktur och strategi är positivt vilket finns i båda förslagen.God bebyggd miljö

Båda alternativen sparar riksintressen och andra intressen för 
naturvård. Planförslaget och nollalternativet är positivt för växt 
och djurliv och inga större exploateringar planeras. 

Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsnormer för luft

Tillkommande verksamheter samt ökad trafik kommer 
att innebära negativa konsekvenser för den lokala luft-
kvaliteten. Hur stor den negativa konsekvensen blir be-
ror bland annat på omfattningen av transportrörelser. 
Satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik 
på landsbygden enligt översiktsplanens intentioner 
bedöms sannolikt kunna hämma trafikökningen i viss 
utsträckning och bidra till förändrade val av färdmedel, 
vilket övergripande väntas ha positiv miljöpåverkan 
avseende luftkvaliteten. En utveckling av landsbygden 
bedöms kunna leda till fler boende, besökare och 
verksamheter, vilket sannolikt kommer att generera 
mer vägtrafik och därmed ytterligare luftföroreningar. 
Samtidigt kommer luftföroreningarna bli utspridda 
över många olika platser och koncentrationerna även 
fortsättningsvis vara låga i förhållande till staden med 
sin mer intensiva trafik och trånga gaturum. Översikts-
planens intentioner och förslag till inriktningar medför 

en samhälls-utveckling på landsbygden. Det kom-
mer att medföra att flera orter växer mot att i större 
utsträckning likna stadsmiljöer och i större grad kunna 
erbjuda vad en stadsmiljö kan erbjuda i förhållande till 
landsbygds-orter i fråga om service, vård, sysselsätt-
ning och så vidare. Denna utveckling bedöms kunna 
ge positiva miljöeffekter då behovet av privata bilresor 
förväntas kunna minska då behovet av att ta sig in till 
staden troligen minskar.

Risken för att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 
överskrids i planområdet bedöms således som låg, 
mot bakgrund av ovan beskrivna mätningar i centrala 
Skellefteå. (+)
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Översiktsplanen behandlar inte vattenförekomster 
särskilt, men ett stort antal av kommunens vatten-
miljöer har inte tillräckligt bra kvalitet för att uppnå 
de mål som antagits inom Sverige och EU. Den för-
djupade översiktsplanen har som mål att verka för 
en hållbar utveckling av landsbygden. Utvecklingen 
kommer bland annat att innebära att utsläpp från små 
reningsverk och enskilda avlopp ska minska på sikt och 
omvandlas till bättre lösningar för vatten och avlopp.

Planförslaget föreslår bland annat att det ska bebyg-
gas inom LIS-områden som anses lämpligt för ex-
ploatering. Det bedöms som en måttligt stor positiv 
konsekvens. Förutsatt att en ökad bebyggelse och 
bosättning på landsbygden ger färre transporter inom 
Skellefteå tätort skulle det bidra till att koncentrationen 
av luftföroreningar sprids och späds ut på en större 
yta, vilket bedöms positivt.

Att huvudsakligen koncentrera vidareutveckling av 
landsbygden till befintlig bebyggelse och infrastruktur 
ger hushållning med marken (inte minst genom andra 
områden kan lämnas oexploaterade) och minskar 
intrången på åkermark, vilket begränsar negativ påver-
kan på såväl landskapsbild och identitet som biologisk 
mångfald och befintliga spridningskorridorer, för diver-
se djurarter. Jungfrulig mark på andra håll i kommunen 
kan då underhållas och istället bevaras för ex natur-
vård, friluftsliv och rekreation. Utvecklingsinriktningen 
bedöms därför vara en positiv strategi ur ett ekologiskt 
och miljömässigt prespektiv. 

Sammanfattningsvis bedöms temaområdets före-
slagna inriktning bidra obetydligt till ekologisk hållbar 
utveckling: Bättre för luft och en tydlig strategi för 
bevarandet av värdefulla miljöer, men en ökad ex-
ploatering för byggande och infrastruktur påverkar 
naturmiljön negativt.

Ekologiska konsekvenser 

En attraktiv landsbygd kännetecknas av bostäder, 
service och försörjning. För att människor ska nyttja 
naturen i vardagslivet är det viktigt att det finns tillgång 
till lättillgängliga och attraktiva områden vilket planför-
slaget främjar. Men en ökad lockelse att bebygga och 
bosätta sig på landsbygden kan innebära ett ökat in-
trång på markanvändningen, främst genom minskade 
arealer för jord- och skogsbruksmark men även andra 
grönytor. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 
områden som är känsliga för exploatering kan inne-
bära en negativ påverkan på befintliga naturvärden. 
Bosättning och bebyggelse kan till viss del även bidra 
till en förändring av landskapsbilden. 

Risken att antalet och omfattningen av konflikter med 
natur- och kulturmiljövärden ökar i planförslaget mot-
för nollalternativet är små eftersom de kända värdeful-
la områdena är bevarade i båda alternativen. 
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Att ha ett bra boendeförhållande utgör en av de mest 
betydande faktorerna i en trygg social miljö och att 
ha tillgång till social service och socialt stöd verkar 
främjande för att minska upplevelsen av stress och 
känslan av utsatthet. Planens inriktning syftar till att 
skapa förutsättningar för en tillfredsställande boen-
de- och servicestruktur på landsbygden, vilket skulle 
leda till en större attraktionskraft och minskad risk 
för avfolkning. Genom en stärkt landsbygd genere-
ras förutsättningar för mer gemenskap, nya möten 
och sociala sammanhang och därför bedöms planen 
möjliggöra för ökad samhörighet och trygghet samt 
en stärkt identitet i landsbygdsorterna. Uvigdade 
boendemiljöer och enklare tillgång till service bidrar till 
förenklade levnadsvillkor och ökad trygghetskänsla ur 
det lokala perspektivet. Möjligheten att stanna kvar på 
eller flytta in till orten förbättras vilket bedöms kunna 
få positiva effekter vid bland annat utsatta situationer 
såsom familjedelning eller försämrad ekonomi. Utifrån 
enskilda ekonomiska förutsättningar möjliggör planens 
inriktning i viss utsträckning även förverkling av dröm-
boende. Framförallt är det tänkbart att kombinera 
boende med meningsfull fritidssysselsättning, vilket är 
en av översiktdplanens intentioner. 

Rekreationsmöjligheter och förekomst av mötesplatser 
såsom grönstrukturer i till exempel landsbygds-orterna 
eller på landsbygden ger bland annat pensionärer till-
fällen till en meningsfull dagssyssla, stärkt identitet och 
socialt umgänge och med detta också en ökad chans 
till samverkan över åldersgränserna. 

Strandnära områden erbjuder vanligen natursköna 
miljöer med närhet till vatten. Tillkomst av permanent-
bostäder eller fritidshus på dessa platser skapar goda 
chanser till avkoppling och välbefinnande genom bland 
annat naturnära rekreation som fiske. Uppkomsten 
av sådana boendemiljöer möjliggör också för sociala 
möten och nya mänskliga relationer. Permanentboen-
de i strand- och naturnära lägen erbjuder en uppväxt-
miljö med goda förutsättningar för ökad rörlighet och 
god hälsa. Planförslaget är restriktiv till att bosätta sig 
strandnära vilket bedöms smått negativt ur den soci-
ala aspekten. Kommunen har planer på att revidera 
LIS-planen vilket medför att den sociala aspekten kan 
ändras framöver.

Viktigt för det sociala kapitalet på landsbygden är 
tillgången till offentlig service såsom skola och för-
skola, vilket allmänt ses som en betydande faktor i en 
god boendemiljö. Närhet till den här typen service 
på den lokala orten ger ett mer samlat helhetsintryck 
och förstärker landsorternas identitet. Ges barn och 
föräldrar möjlighet att gå eller cykla mellan de dagliga 
målpunkterna skapas bland annat en bra grund för 
hälsa och samhörighet, men ger även en starkare rela-
tion till orten. Inom de enskilda landsbygdsorterna är 
avstånden vanligen inte lika stora och betydande som i 
större städer, vilket gör det möjligt för barn och familjer 
att förhållandevis enkelt komma i kontakt med natu-
ren och eventuella frtidsaktiviteter efter skolans och 
arbetets slut. Eftersom lantligt boende med tillgång 
till service tenderar att locka till sig barnfamiljer är det 
således viktigt att betydande fokus läggs på barnan-
passning vid utvecklingen av landsbygden, för att på så 
vis generera goda uppväxtvillkor.

Planen kommer innebära förändringar vilka möjligen 
riskerar att leda till intressekonflikter. Många människor 
har valt att bosätta sig på landsbygderna på grund av 
ett mindre antal grannar, litet behov av mer omfattan-
de sociala nätverk etc. Vid utveckling och tillhörande 
exploatering bedöms dock inte planens intentioner or-
saka konflikter mellan dagens och framtidens invånare 
eftersom känslan är att de stora flertalet tycker att det 
de senaste åren har varit en alltför stor nedmontreing 
av landsbygderna. 

Planens avsikter med landsbygdsutveckling bedöms 
bidra till förbättrade förutsättningar för ett socialt liv 
genom integrerande mötesplatser och boendemiljö-
er som möjliggör möten och socialt samspel mellan 
människor. 

I sin helhet bedöms planen leda till vidare utveckling 
i de mer lantliga delarna av kommunen vilket skapar 
en mer sammanhållen regional helhet och förbättrar 
den sociala miljön genom förstärkta boende- och 
levnadsförutsättningar inte bara centralt. Planförslaget 
bedöms medföra märkbart positiva konsekvenser. 

Sociala konsekvenser 
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Översiktsplanens inriktning möjliggör bostäder, 
infrastruktur och service med olika lägen och på olika 
platser utmed prioriterade stråk samt med god geo-
grafisk spridning i kommunen. Ett ökat antal boende i 
småorterna utgör en god grund för ökad handel och 
serviceorienterade verksamheter vilket är positivt 
ur ett ekonomiskt perspektiv, samtidigt som en gles 
landsbygd med låg boendetäthet bidrar till ökade kost-
nader per kapital för att upprätthålla god kvalitet på 
nödvändig infrastruktur och kollektivtrafik. Utökning av 
bebyggelse i småorter på landsbygden kan ha en bety-
dande positiv ekonomisk effekt för kommunen genom 
ökad attraktivitet och ökad bosättning i kommunen. 
Samtidigt som ett brett boendeutbud ger en bättre 
samverkan mellan efterfrågan och utbud på fastighets- 
och bostadsmarknaden i hela Skellefteå kommun. 

En ökad bebyggelse och bosättning på landsbygden 
kan skapa underlag för att bibehålla befintligt ser-
viceutbud som i nuläget anses vara i riskzonen för 
avveckling. Sett ur ett näringslivsperspektiv kan skola 
och andra offentliga verksamheter utgöra ekonomiska 
drivkrafter för privata verksamheter vilket i sin tur ska-
par rörelse och stöd till näringslivet mellan tätort och 
landsbygdens småorter. 

I översiktsplanen är intentionen att skapa goda förut-
sättningar för ekonomiskt hållbar utveckling. Planens 
intentioner gällande ekonomiska konsekvenser ur 
sysselsättnings och produktionsperspektivet bedöms 
vara måttligt positiva under förutsättning att det blir 
den befolkningsökningen på landsbygden som planför-
slaget förutspår. 

Ekonomiska konsekvenser Risk och säkerhet
 
Inom planområdet finns en rad risker som behö-
ver beaktas för att uppnå hållbarhet och säkerhet 
vid planering, vilka listas i planförslaget. T ex berörs 
områden kring och på vägar för farligt gods och buller 
liksom övriga identifierade områden. Risk och säkerhet 
behandlas i planförslaget i text och bild.

 
 

Det kan bli konflikter vid utbyggnad även om riksintres-
sen för naturvård sparas. En grönstrukturplan rekom-
menderas ta fram, liksom eventuellt även övergripande 
blåstrukturen med hur det ska planeras vid sjöar och 
vattendrag. Miljökvalitetsnormer för vatten kommer ut-
redas i nästa planeringsskede, men det är viktigt att de 
ändå lyfts i planförslaget. Förslagsvis kan kommunens 
vattenförekomster, nuvarande status samt miljökvali-
tetsnorm redovisas i kartbilagor till översiktsplan.

Eftersom landsbygden utgör en stor och relativt oex-
ploaterad resurs är det viktigt att hållbarhetsperspek-
tivet får stort utrymme i planförslaget. Överlag är det 
inte fokus på hållbarhet i översiktsplanen, men kanske 
menas att de frågorna genomsyrar god planering.

Av planen framgår inte hur planeringen på lands-
bygden ska anpassas om den planerade befolkning-
sökningen inte blir som planen anger. Vilka områden 
prioriteras vid utbyggnad? Hur ska t ex planens 
intentioner med nära serviceutbud i utvecklingsorter 
kunna fullföljas om befolkningsunderlaget avstannar 
eller minskar.

Inga nya vägar planeras och planen berör inte inrikt-
ningen för gång- och cykel vilket vore en fördel att ta 
del av i översiktsplanen. 

Planen kompletteras med fördel i avsnittet Risk och 
säkerhet med identifierade områden av Myndigheten 
för säkerhet och beredskap (MSAB). Planförslaget kan 
även sammanfatta eller hänvisa till Länsstyrelsen i 
Västerbottens riktlinjer angående farligt gods. 

Åtgärder som fö-
reslås arbetas in i 
planförslaget
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Samlad bedömning

Tabell 3. Färgerna visar stor positivkonsekvens (grön), märkbar positiv konsekvens (ljusgrön), små  positiv konsekvens 
(ljus, ljusgrön) och stor negativkonsekvens (röd), märkbar negativ konsekvens (orange) och små negativ konsekvens 
(ljusorange). Gul färg visar obemärkt miljöpåverkan. Vit färg visar där ingen bedömning gjorts.

Inga direkta områden för bebyggelse pekas ut, utan kanske mer var det inte är lämpligt att bygga. Planen skriver 
att av den anledningen måste avvägning mot allmänna intressen göras i varje enskilt fall. Det bedöms inte ge öka-
de risker eller minska säkerheten etc, men bidrar inte heller till att planen förenklar detaljplaneringen.
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Hur har miljöaspek-
terna integrerats i 
planen?
Sammanfattning efter samråd, vid utställning.

 
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Över-
siktsplanen är ett politiskt dokument som ska spegla 
den rådande politiska majoritetens uppfattning om 
byggande, mark- och vattenanvändning och hushåll-
ning med naturresurser. Detta är i sin tur viktigt för att 
regional och statlig planering ska kunna väga in kom-
munens ställningstaganden, tillexempel vid planering 
av ny infrastruktur. Planen måste också vara aktuell 
för att fungera som vägledning vid såväl kommunens 
egna som andra myndigheters beslut om bland annat 
detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) som 
trädde i kraft 2 maj 2011 ska kommunfullmäktige minst 
en gång under mandatperioden därför ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet (3 kap 27§ PBL). Vid detta 
ställningstgande fattas beslut huruvida den aktuella 
översiktsplanen fortfarande kan anses vara aktuell, 
om revidering måste ske efter om en ny översiktsplan 
måste upprättas. 

De faktiska konsekvenserna av översiktsplanen beror 
på genomförandet som även berör allt från översikts-
planering, detaljplan och ner till bygglov. 

Kommunen har upprättat en handlingsplan som är 
ett underlag för kommunens långsiktiga arbete med 
hållbar landsbygdsutveckling. Ambitionen är att den 
ska följas upp 2 gånger varje mandatperiod.

Uppföljning
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