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Bakgrund 
och syfte
Med den fördjupade översiktsplanen för 
Skellefteås landsbygder vill Skellefteå 
kommun stärka förutsättningarna för 
livskraftiga och attraktiva landsbygder 
för alla människor i olika faser av livet. 
Planen beskriver hur Skellefteå kommun 
önskar att utvecklingen ska se ut och hur 
samspelet mellan landsbygd, tätort och 
stad ska fungera. 

Det är människorna och drivkraften på 
en plats som gör den stora skillnaden 
och som kan få en plats att utvecklas. 
Därför vill kommunen uppmuntra och 
underlätta för lokala initiativ och driv-
krafter på landsbygderna. 

Den globala urbaniseringen till trots, där 
allt fler verksamheter och människor 
flyttar till städerna, finns mottrender där 
landsbygdernas särskilda värden inom 
livskvalitet och lokalt engagemang skat-
tas högt. Därför strävar kommunen efter 
flexibilitet när det handlar om byggna-
tioner och verksamheter på attraktiva 
platser på landsbygderna.

Planeringshorisonten sträcker sig längre 
än Skellefteå kommuns mål med 80 000 
invånare år 2030. Den banar även väg 
för tiden från Norrbotniabanans invig-
ning och fram till år 2050.
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”Det är människorna och drivkraften på 
en plats som gör den stora skillnaden 
och som kan få en plats att utvecklas.”
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Skellefteå kommun vill växa och det primära målet är 
att bli 80 000 invånare år 2030. De senaste åren har 
både	skelleftebor	och	inflyttare	främst	efterfrågat	bo-
städer i och kring Skellefteå stad, i linje med rådande 
globala centraliseringstrender. Men Skellefteå kom-
mun ser också en spännande mottrend – människor 
som värderar boende, byggande och företagande på 
landsbygden.

Kommunen ser ett stort värde i att behålla dagens 
spridda befolkningsstruktur och vill skapa möjligheter 
för dem som önskar bo och verka på landsbygderna. 
Kommunen vill även ta vara på det växande intresset 
för de värden som landsbygderna ger till närliggande 
stadsbor och besökare från när och fjärran. För att 
lyckas med denna strävan krävs en hållbar och långsik-
tig planering.

I	den	mån	det	går	vill	kommunen	vara	flexibel	och	

tillåta byggnationer och verksamheter på attraktiva 
platser.	Där	efterfrågan	är	extra	stor	eller	där	det	finns	
motstående intressen krävs dock en mer detaljerad 
planering. 

Kommunen strävar även efter en hög välfärdsnivå 
men	vill	samtidigt	hushålla	effektivt	med	de	offentliga	
resurserna. Skellefteå kommun möter samma rekryte-
ringsutmaningar i glesa områden som privata aktö-
rer.	Det	gör	att	den	offentliga	servicen	inte	utformas	
likadant i glesa som i täta områden. Det egna ansvaret 
är ofta större i glesare områden, avståndet till viss typ 
av service lika så. 

För att behålla ett varierat service- och arbetsmark-
nadsutbud spritt över kommunen, ser Skellefteå 
kommun att det även fortsatt behövs ett nät av större 
orter spritt över kommunen.

Inledning
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Syftet med fördjupad översiksplan (FÖP) för Skellefteås 
landsbygder är att: 

Stärka förutsättningarna för att skapa hållba-
ra, livskraftiga och attraktiva landsbygder för 
människor i olika livsfaser genom att: 

• förtydliga Skellefteå kommuns bild av önskad  
 utveckling och beskriva hur samspelet mellan  
 glesare landsbygd, landsbygdskärnor, tätortkär  
 nor och staden fungerar.

•	 förtydliga	vilka	möjligheter	som	finns,	och	vilken		 	
 hänsyn som måste tas. 

• uppmuntra och underlätta för lokala drivkrafter   
 och initiativ samt underlätta samverkan mellan   
	 sektorerna	offentlig,	privat	och	idéburen.	

Läsanvisning

Del 1, Planförutsättningar, förtydligar bakgrunden till 
den fördjupade översiktsplanen och vad som ligger 
bakom slutsatserna i planförslaget. Här redovisas även 
platser där särskild hänsyn krävs utifrån allmänna 
intressen och riksintressen. 

Del 2, Planförslaget visar Skellefteå kommuns 
ambitioner och består av två delar: 

• Önskad utveckling på landsbygderna som i grova  
 penseldrag målar upp den framtida utveckling  
 som Skellefteå kommun strävar efter. Fokus ligger  
 på relationerna mellan olika typer av platser inom  
 kommunen samt vikten av att bibehålla platser av  
 olika karaktärer och funktioner spridda över  
 kommunens yta. 

• Generella principer för att nå önskad utveckling 
 förtydligar Skellefteå kommuns generella förhåll- 
 ningssätt inom tema boende och byggande, jobb,  
 service, klimat och miljö, kommunikationer, lands  
 bygder för alla samt samverkan. 

Bilagor till planen:

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).	Identifierar	kon-
sekvenser av den fördjupade översiktsplanen och vilka 
konsekvenser som behöver studeras vidare. 

Skellefteobornas synpunkter. En sammansällning 
från tidigare dialoger kring landsbygdsfrågor. 

Arbetet är ett led i att förverkliga Skellefteå kommuns 
vision: Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxt- 
kommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att  
ha 80 000 invånare år 2030.

Målet	har	definierats	tydligare	i	Fördjupad	 
översiktsplan för Skelleftedalen där även en  
förhoppning	finns	om	att	minst	1000	personer	 
ska bosätta sig utanför Skelleftedalen. 

Handlingsplan för hållbar landsbygdsutveckling

Ett självständigt dokumnet med förslag på åtgärder 
och ansvarsfördelning inom temaområdena samver-
kan, boende och byggande, kommunikation, service 
och sysselsättning och näringsliv. 

Fördjupningsmaterial

På	Skellefteå	kommuns	hemsida	finns	mer	detaljerad	
läsning om Skellefteå kommuns utvecklingsstrategi 
Skellefteå 2030, översiktsplaner, fördjupade översikts-
planer och tematiska tillägg, detaljplanering, samt 
tematiska styrdokument om bland annat hållbarhet 
och miljö, hälsa, tillgänglighet, natur-och kulturmiljö, 
etablering, näringslivsutveckling, digitalisering och 
kommunikationer. 

För regionala styrdokument se Region Västerbotten 
och Länsstyrelsen Västerbotten. Nationella styrdo-
kument och utredningar som ligger till grund för FÖP 
Skellefteås landsbygder  är till exempel parlamentaris-
ka	landsbygdskommitténs	betänkande,	globala	målen	
för hållbar utveckling, Sveriges Miljömål, skogsprogram, 
livsmedelsstrategi, turismstrategi, digital strategi och  
strategi för regional tillväxt och attraktionskraft. 

Syfte
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Begreppet landsbygder

Landsbygd	som	begrepp	har	ingen	entydig	definition.	
Enligt	vissa	definitioner	kan	hela	Sverige	räknas	som	
landsbygd	medan	det	enligt	andra	definitioner	sätts	
helt andra avgränsningar. Därför kan landsbygd när-
mast	definieras	efter	behov.	

Landsbygd	definieras	i	detta	fall	som	hela	kommunen	
förutom Skelleftedalen, se	geografisk	avgränsning	i	
FÖP	Skelleftedalen,	alternativt	i	figur	1. Mindre or-
ter	runt	om	i	kommunen	kan	enligt	vissa	definitio-
ner anges som tätorter snarare än landsbygd. Men 
kommunens bedömning är att dessa orter gagnas av 
landsbygdsutveckling, då de oftast har tät koppling till 
ett	större	geografikts	område	och	därför	bör	räknas	till	
landsbygden. 

För att uppmärksamma den stora variationen av plat-
ser med olika funktioner, placering, historia och storlek 

Politiska styrdokument

Relation till nationella, regionala och lokala strate-
gier och program

Planen ska stötta både nationella och regionala ambi-
tioner. I	miljökonsekvensbeskrivningen	finns	en	mer	
detaljerad analys av hur den här planen förhåller sig till 
rådande tolkningar av hållbar utveckling och miljökva-
litetsmålen.

Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030

FÖP Skellefteås landsbygder bidrar framförallt till ut-
veckling inom två av utvecklingsstrategins fyra strate-
giområden:

• Hållbara och varierade livsmiljöer

• Överbryggande av avstånd.

Hållbara och varierande livsmiljöer

Planen förtydligar kommunens önskan att behålla 
den stora variationen av livsmiljöer och olika typer av 
landsbygdsvärden samtidigt som den visar hur dessa 

i Skellefteå är det relevant att prata om landsbygder i 
plural.  

Begreppet funktioner

I den här planen innebär funktioner till exempel mötes-
platser, service, besöksmål eller större arbetsgivare.

Begreppet idéburen sektor

En	sammanslutning	buren	av	en	idé	utan	krav	på/be-
hov av ekonomisk vinning. Hit hör ideella föreningar, 
stiftelser samt aktiebolag utan någon avkastning att 
tala om.

Begreppet service

Med	service	menas	såväl	kommersiell	och	idéburen	
som	offentlig	service.	I	den	här	fördjupade	översikts-
planen innebär kommunal service den infrastruktur 
och de tjänster Skellefteå kommun erbjuder invånarna. 
Det handlar om allt från tjänster i hemmet till skola, 
aktiviteter och anläggningar för kultur och fritid. 

 

kompletterar varandra. Detta bidrar till målen:

• Fler ska trivas i Skellefteå

• Utformat för nästa generation

• Enklare etablering för alla

och fokuserar framförallt på insatsområdet:

• Helhetsplanering för ökad livskraft.

Skellefteå ska bli ännu mer händelserikt och mångsi-
digt. Utvecklingen ska drivas på av en planering som 
stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksam-
ma runt om i kommunen och utgår från hur stadskär-
na, tätort och landsbygd kompletterar varandra. 

Relationerna mellan olika delar av kommunen, från 
stad till landsbygder, ska ömsesidigt stärkas av arbe-
tet. Det genomsyras av en gemensam syn på staden 
som kommunens nav där människor, utbud, service 
och näringsliv samlas som tätast. Och att kommunens 
olika delar ska utformas så att de kan använda sina 

Definitioner	
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respektive styrkor på bästa sätt. Oavsett om det gäller 
bostäder, näringsliv eller fritid och friluftsliv.

Överbryggande av avstånd

Planen förtydligar prioriterade huvudstråk för hållbara 
resor och transporter, önskad utveckling för matar-
stråk, informationsstråk som täcker hela kommunen 
samt förtydligar vikten av noder för byten mellan trans-
portslag. Detta bidrar till målen: 

• Enkla resor på människors villkor

•	 Effektiva	resor	och	godstransporter

• Tillgänglig delaktighet. 

De två andra strategiområdena

Planen bedöms bidra mer indirekt till strategiområde-
na: 

• Kunskap och unik kompetens

• Globalt konkurrenskraftig ekonomi 

genom att lyfta fram kompetensförsörjning och kvalitet 
i skolan, en skolstruktur som är spridd över kommunen 
samt genom ett generellt fokus på möjligheterna att 
driva och utveckla konkurrenskraftiga företag runt om i 
kommunen. Dessutom lyfts utvecklingen av branscher 
som jord- och skogsbruk samt turism. 
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Tematiska styrdokument

Skellefteå kommun har även ett antal tematiska styr-
dokument som bidragit till analysarbetet: Ett Skellefteå 
för alla, Folkhälsopolitiskt program, Kulturplan, E-stra-
tegi, Bredbandsstrategi, Bostadsförsörjningsprogram, 
Träbyggnadsstrategi, Näringslivspolitiskt program och 
Miljöprogram. 

Dessutom har ett antal styrande dokument som tagits 
fram i samverkan med andra aktörer beaktats: Botten-
vikens skärgårdsstrategi, Skellefteå älvdals strategi och 
Skellefteregionens Samverkansstrategi för service på 
landsbygder. 

Relationen till kommunens andra planer 

Skellefteå kommun har en kommunövergripande över-
siktsplan från 1991 (ÖP -91), senare kompletterad med 
ett antal fördjupningar och tematiska tillägg, se Figur 1: 
Befintliga	planer	2018.	

FÖP Skellefteås landsbygder utgör delvis en uppdate-
ring av översiktsplanen. Där det råder motsatsförhål-
landen gäller skrivningen i FÖP Skellefteås landsbygder. 
Till exempel ersätts indelningen av orter i centralort, 
serviceort, skolort, småort och område för glesbebyg-
gelse	enligt	ÖP	-91	av	klassificeringen	i	denna	plan.	

FÖP Skellefteås landsbygder sammanfattar, komplet-
terar och utvecklar de ambitioner inom landsbygdsut-
veckling	som	finns	inom	övriga	befintliga	fördjupningar	
och tematiska tillägg. De planer som är mer detaljerade 
än FÖP Skellefteås landsbygder gäller. 
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Figur 1. Befintliga planer 2018.

Figur 1 visar det aktuella planläget inom översiktsplane-
ring och detaljplanering år 2018. På Skellefteå kommuns 
hemsida	finns	de	senaste	uppdateringarna.

Fördjupade	översiktsplaner	finns	exempelvis	för	kom-
munens tätortskärnor och kustremsan. LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge) och vindkraft-
områden är områden som pekas ut i kommunens två 
tematiska tillägg. Tematiska tillägg är kommuntäckande.

R1-områden

Definition	av	R1-områden	har	gjorts	i	ÖP-91	och	kom-
mer att kvarstå. Det gäller i utpekade områden runt 
tätortskärnorna samt ett större område runt Skellefte-
dalen. Två områden kommer att utgå. Storleken på de 
kvarvarande R1-områdena är under utredning. 

R1-områdena är starkt påverkat av dessa orters utveck-
ling och koncentration av bebyggelse och arbetsplatser. 
För nybebyggelse som ej kan motiveras av särskilda skäl, 
krävs som regel planläggning. För fritidshusbebyggelse 

inom R1 gäller dessutom: Generell byggrätt, 10 % av 
tomtytan, dock maximalt 175 m2 byggyta. Byggrät-
ten delas upp, 100 m2 för huvudbyggnad, 75 m2 för 
komplementbyggnader. Byggrätten för komplement-
byggnader ska fördelas på minst två byggnader för att 
ge en småskalig karaktär. Maximal byggyta för varje 
enskild komplementbyggnad är 50 m2. Förändring av 
byggrätten inom områden med detaljplan eller områ-
desbestämmelser sker efter särskild prövning. Tomt för 
fritidshus bör ges en minsta tomtstorlek om 1 500 m2. 
Delning av tomt som ger tomter mindre än 1 500 m2 
tillåts inte.

Sammanhållen bebyggelse 

Sammanhållen bebyggelse innebär områden där minst 
tre stycken en- eller tvåbostadshus står med maximalt 
100 m avstånd från varandra, det vill säga maximalt 200 
m mellan de två som står längst från varandra om det 
är tre bostadshus.
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Det finns landsbygder som växer. Som en mottrend till 
centraliseringstrenden av människor, service och jobb till 
städerna, finns människor och verksamheter som flyttar till 
landsbygden. Detta gäller även Skellefteås landsbygder och 
hänger samman med en stark arbetsmarknad, livsstilsflyt-
tar och flyktingströmmar. 

Landsbygdsutveckling har tidigare främst handlat om till-
växt inom befolkning och ekonomi. Nu betonas även värden 
som handlar om livskvalitet, natur och kultur. Möjligheterna 
att utveckla basnäringar som besöksnäring, livsmedelspro-
duktion samt trä- och gruvverksamhet på landsbygderna är 
stora.

Skellefteås olika typer av orter kompletterar varandra och 
erbjuder olika värden. På landsbygderna är människors driv 
och engagemang extra viktigt för en positiv utveckling. God 
samverkan mellan idéburen, privat och offentlig sektor är 
därför av största vikt för en hållbar landsbygdsutveckling.

Förutsättningar
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Nationella trender

•	 Idéburen	och	privat	sektor	har	pga	centraliseringen	
fått ta ett ökat ansvar för många av de funktioner som 
är centrala för livet på landet. 

• Som en mottrend till centraliseringstrenden växer 
många	glesare	platser,	vilket	hänger	samman	med	flyk-
tingströmmar,	inrikes	och	utrikes	livsstilsflyttar	samt	en	
stark arbetsmarknad.

• EU har aktualiserat landsbygdsutveckling som 
ett samlat utvecklingsområde. I Sverige arbetas det 
nationellt med att ta ett samlat grepp om landsbygds-
utvecklingsfrågorna, med syftet att underlätta för goda 
livsmiljöer även i glesare områden. 

Trender inom Skellefteå kommun 

Skellefteå kommun har ett nät av större och mindre or-
ter spridda över kommunens yta och där emellan olika 
glesare landsbygder. Förutsättningarna för utveckling 
skiljer sig alltså åt. 

• Många platser har låga bostadspriser vilket förhin-
drar investeringar och generationsskiften eftersom 
omsättningen på bostäder blir låg. 

• Vissa landsbygdsområden växer, inte minst de mer 
stadsnära och särskilt natursköna. 

• Även en del större tätorter på längre avstånd från 
staden har vuxit senaste åren, mycket tack vare stark 
arbetsmarknad	och/eller	flyktingmottagande.	Det	
senare har varit avgörande för utvecklingen på vissa 
platser,	både	vad	gäller	befolkningssiffror	och	kompe-
tensförsörjning. 

•	 Samtidigt	har	många	utländska	inflyttare	koncen-
trerats till de orter där det funnits asylboenden och 
tillgång till lägenheter. Detta har skapat segregerade 
områden i kommunen med en tydlig uppdelning mel-
lan inrikes och utrikes födda. 

•	 Det	finns	områden	som	krymper	vad	gäller	befolk-
ning,	service	och/eller	ekonomi.	Det	är	generellt	glesa	
och perifera platser i framförallt inlandet. 

• Flera av de glesaste områdena har en åldrande 
befolkning	och	generellt	bor	fler	män	i	de	glesare	om-
rådena	och	fler	kvinnor	i	tätorterna.

• En stor del av arbetsplatserna i kommunen ligger 
i Skelleftedalen och de senaste åren har koncentratio-
nen ökat ytterligare. 

• Delar av näringslivet utanför Skelleftedalen har 
utvecklats starkt de senaste åren, inte minst besöksnä-
ringen och företag inom lokal matproduktion. 

•	 Det	finns	också	mindre	orter	med	inpendling	tack	
vare starka företag inom främst gruvnäring och andra 
typer av industrier. 

•	 Skellefteå	kommun	har	en	stark	idéburen	sektor	
med många engagerade föreningar och en positiv 
utveckling.

Trender
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Slutsatser 
Eftersom staten tar ett samlat grepp om landsbygdsutvecklingsfrågorna bör även Skellefteå 
kommun se landsbygdsutvecklingen ur ett hållbart helhetsperspektiv. En fördjupad översikts-
plan behöver uppmärksamma den stora variation av platser och förutsättningar som finns 
lokalt och även belysa samspelet mellan dem. Även möjligheterna till fler jobb på landsbyg-
derna samt variationen i demografi är centrala frågor att arbeta med.

Figur 2. Befolkningstäthet i Skellefteå kommun.
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Med utgångpunkt i planens syfte har en sammanställ-
ning av relevant landsbygdsforskning gjorts, som ligger 
till grund för analysen av hur utvecklingen bör se ut i 
Skellefteå.

Människorna och samverkan

Människorna	som	finns	på	en	plats	är	mycket	viktiga	
för att skapa olika typer av utveckling. Detta syns extra 
tydligt på glesare platser. 

•	 Det	finns	idag	stora	möjligheter	att	utveckla	basnä	
 ringar som livsmedelsproduktion, trä- och gruv  
  verksamhet samt turism på landsbygder. På de   
	 platser	som	lyckas	kan	befintliga	jobb	stanna	på			
 orten samtidigt som nya skapas.  

• Snabb internetuppkoppling ger nya möjligheter till  
 näringslivsutveckling utanför städerna.

•	 Idéburen	sektor	spelar	en	stor	roll	för	att	skapa		 	
 engagemang och initiativ kring den lokala utveck  
 lingen. 

•	 Samverkan	mellan	idéburen,	privat	och	offentlig			
	 sektor	är	central.	Stora	utvecklingsmöjligheter	finns		
 där de olika aktörernas resurser stärker varan-

dra.  

• Dessutom krävs goda kopplingar mellan de lokala  
 aktörerna och omvärlden – så att de lokala initiati 
 ven kan stärkas av både kunskap, resurser och   
 nätverk utifrån.

Landsbygdernas värden

Inom landsbygdsutvecklingen har fokus breddats från 
att handla om befolknings- och ekonomisk tillväxt till 
att även uppmärksamma de livskvalitetsvärden som 
många landsbygder kan erbjuda. 

• De levande landsbygderna kan till exempel erbjuda  
 olika livs- och besöksmiljöer, natur- och kulturvär  
 den, jord- och skogsbruk, lokalproducerade   
 produkter, lokal sammanhållning och en stark   
	 idéburen	sektor.	

• Intresset för dessa värden växer i samhället bland  
	 både	inflyttare	och	stadsbor	som	gärna	vill	ta	del		
 av dessa som besökare och delårsboende.

Vad skapar en hållbar landsbygdsutveckling?
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Ortsstrukturen 

Platser av olika storlek kompletterar varandra. De har 
olika funktioner och erbjuder olika värden. Inte minst 
i	Skellefteå	med	sin	utbredda	geografi	behövs	stör-
re orter spridda över kommunen. De erbjuder både 
arbetsmarknad, service, mötesplatser och kommuni-
kationer till de omkringliggande och glesare landsbyg-
derna. Invånarna i omlandet utgör i sin tur ett viktigt 
arbetskrafts- och kundunderlag. 

Slutsatser 
Många av de värden som landsbygderna har värderas allt högre i samhället. Det skapar nya möjlig-
heter för både landsbygdernas invånare och besökare. 

Nätverket av större och mindre orter och deras ömsesidiga beroende av varandra spelar en central 
roll för Skellefteå kommuns utveckling. Starka aktörer på plats, samverkan mellan dessa och andra 
sektorer, relationerna mellan det lokala och det regionala, nationella och internationella spelar stor 
roll för den framtida utvecklingen.

Förutsättningar för utveckling

Alla landsbygder förväntas inte växa i framtiden, dä-
remot har vissa platser stora möjligheter. Det går att 
sammanfatta utvecklingsförutsättningarna på en plats 
utifrån fyra perspektiv:

• Lokalisering (hur orterna ligger i förhållande till   
 varandra)

•	 Storlek	(folkmängd,	sysselsatta,	branschdiversifie	
 ring m.m.)

• Karaktär (täthet, näringslivets struktur och speci  
 alisering, åldersstruktur, utbildningsnivå, inkomst 
 nivå m.m.)

• Interaktion (hur ser infrastrukturen ut, arbetsplat 
	 sernas	tillgänglighet,	arbetspendling,	flyttmönster		
 och handel)
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Skellefteå kommuns verksamheter riktar sig till både 
staden	och	landsbygderna.	Men	det	finns	en	tradition	
av att ”öronmärka” vissa typer av satsningar inom 
landsbygdsutveckling.	Ett	exempel	är	finansiering	av	
mindre	idéburna	insatser	och	lotstjänster	där	kom-
munen	svarar	på	frågor	och	guidar	idéburen	sektor	
till rätt kommunal verksamhet. Att det är så här beror 
bland annat på skillnaden mellan stad och land, där 
utvecklingen på landsbygderna till större del drivs av 
små	och	ofta	idéburna	aktörer.	En	följd	av	detta	blir	att	
alla kommunens tjänster riktade mot landsbygderna 
inte uppfattats som en del i arbetet med landsbygds-
utveckling. 

Samtidigt visar tidigare dialoger mellan invånare och 
Skellefteå kommun att förväntningarna är stora på 
att kommunen ska påverka bosättningsmönster och 
näringslivsutveckling på landsbygderna. Och att Skel-
lefteå kommuns ambitioner kring landsbygdsutveckling 
inte är tydliga. 

Inom vissa verksamhetsområden skiljer sig kommu-
nens insatser från andra kommuners. Dessa skillnader 
har att göra med såväl kommunens historia och politik 
som	geografi.	Skellefteå	kommun	har	till	exempel	
ett väl utbyggt vägnät och kommunen har åtagit sig 
underhållet	av	betydligt	fler	enskilda	vägar	än	många	
andra kommuner. Bredbandet utanför staden är också 
utbyggt i ovanligt hög grad och antalet fritidsanlägg-
ningar, skolor och mindre förskolor är stort.

I arbetet för att skapa goda, välfungerande livsmiljöer 
genom hela livet ingår bland annat:

Insatser för samhällsplanering: 

• Långsiktiga och strategiska planer för användning  
 av mark och vatten som översiktsplaner, strategier  
 och olika tematiska utvecklingsprogram och policyer 

• Detaljerad markanvändningsplanering 

Drift, underhåll och investeringar, riktade till all-
mänhet eller enskilda. Till exempel: 

• Infrastruktur som vägar och bredband 

• Allmänna platser som parker, torg med mera 

•	 Kollektivtrafik	

• Kultur och fritidsanläggningar och evenemang  

• Särskilt boende

• Skolskjuts

• Hemtjänst

• Personlig assistans

• Fritidsanläggningar

• Skolor och förskolor 
Verktyg

• Egna investeringar 

• Löpande driftsarbete 

• Externa projektmedel

• Påverkansarbete mot andra aktörer som  
 stat och region 

Skellefteå kommuns landsbygdsarbete
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Slutsatser 
Skellefteå kommun arbetar på bred front för att skapa goda livsmiljöer i hela kommunen  
och visa upp de attraktiva miljöer vi har. Men kommunen har inte medel eller mandat  
att styra hela utvecklingen själva. Den fördjupade översiktsplanen för Skellefteås  
landsbygder måste visa vilka faktiska möjligheter kommunen har att påverka  
bosättningsmönster, befolknings-, service och näringslivsutveckling på landsbygderna.  
En annan viktig funktion är att förtydliga kommunens ambitioner kring landsbygdsutveckling  
och det ömsesidiga beroendet mellan olika platser och dess människor.

Stöd till aktörer inom idéburen och  
privat sektor genom: 

• Rådgivning 

• Branschutveckling

• Projektfinansiering	,	via	till	exempel,		 	 	
 landsbygdsprogrammet , ”landsbygdsmiljon”,   
 Skellefteå Älvdal, näringslivutvecklingsprojekt och  
 även genom övriga kommunala stöd till föreningsli 
 vet

 
I landsbygdskärnor och glesare landsbygder ligger 
fokus inom kommunal service framförallt på:

• stöd till grundläggande infrastruktur som  
 bredband och vägunderhåll. De glesaste områdena  
 är dock de med lägst uppkopplingsgrad. Här är  
 också bredbandsutbyggnaden mer komplicerad.  
 Skellefteå kommun vet samtidigt att dessa  
 områden kan vara de med störst behov. 

• stöd till egna hemmet i form av till exempel  
 hemtjänst, personlig assistans och sophämtning.  
 För bostäder i glesa områden kan avståndet till  
 sophämtningen och ibland även frekvensen på  
 sophämtningen skilja sig från tätare områden. 

• att få till hållbara – om än inte alltid kommunala,  
 lösningar för vatten och avlopp. Om lösningarna  
 blir kommunala eller enskilda beror till stor del på  
	 om	bostaden	finns	inom	eller	i	anslutning	till	 
 kommunens verksamhetsområden.

•	 stöd	till	idéburen	sektor	för	att	driva	fritids-	 
 och kulturverksamhet och anläggningar.

• närhet till förskola, men potentiellt längre avstånd  
	 till	grundskola	då	dessa	kräver	fler	elever	för	att 
 kunna upprätthålla kvalitet, kompetent personal  
	 och	resurseffektivitet.
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”Skogen utanför fönstret behövde 
att jag såg den.” Sara Lidman, 
tacktal för Nordiska rådets littera-
turpris 1980.
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Det finns en rad olika intressen att ta hänsyn till när kommunen ska besluta om vilken typ 
av användning som är önskvärd för ett mark- eller vattenområde. En del är riksintressen, och 
alltså skyddsvärda ur ett nationellt perspektiv, andra är intressanta ur ett regionalt eller lokalt 
perspektiv, ur ett näringsperspektiv eller ur ett hälsoperspektiv.

I beslut kring mark- och vattenanvändning måste hänsyn tas till natur- och kulturvärden. Det 
kan handla om naturskyddsområden, strandskydd och biotopskydd. Kommunen måste också ta 
hänsyn	till	areella	näringar	som	jordbruk,	skogsbruk,	fiske,	jakt	och	rennäring.	Detsamma	gäller	
gruvnäringen, försvarsmakten, energiproduktion, infrastruktur samt friluftsliv. Slutligen måste 
kommunen beakta miljö- och hälsorisker som förorenade marker, bullerstörningar och vatten-
täkter innan önskad användning av ett område kan beslutas.

Platser där särskild  hänsyn krävs
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När det gäller beslut kring användning av mark och vat-
ten måste alla kommuner ha en aktuell översiktsplan 
där man visar hur man tänker ta hänsyn till allmänna 
intressen enligt kapitel 2 i plan- och bygglagen. Planen 
ska visa kommunens långsiktiga planering och intentio-
ner för en fortsatt utveckling. Det är svårt att förutse 
alla framtida önskemål kring ändrad markanvändning. 
Därför behöver avvägningen mellan olika intressen 
ofta göras i varje enskilt fall.

När det gäller platser som kräver särskild hänsyn 
behövs vägledning och ramar för hur intressena ska 
tillgodoses. I detta kapitel beskrivs hur de allmänna 
intressena samt riksintressena ska tolkas. Intressena är 
indelade i natur- och kultur, areella näringar, råvarutill-
gångar och samhällsviktiga funktioner samt miljö, hälsa 
och säkerhet.

Användning av mark och vatten

Naturvård

Det	finns	flera	olika	typer	av	skyddsformer	för	na-
turvård i Skellefteå kommun: naturreservat, natur-
vårds-områden, natura 2000, strandskyddsområde, 
naturminnen och biotopskydd. Utöver avsatta skydda-
de	naturområden	finns	det	områden	som	har	höga	na-
turvärden men som i dag inte omfattas av något skydd. 
Det kan handla om exempelvis våtmarker och levande 
sjöar och vattendrag. Vissa av dessa områden är under 
pågående reservatsbildning medan andra ännu bara 
har	identifierats.

RIKSINTRESSENA FÖR NATURVÅRD OCH VATTENDRAG

Områden av riksintresse för naturvård och vattendrag 
omfattar både land och vattenområden och ska skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturvärdena påtagligt. 
Längs vattendrag av riksintresse får vattenkraftverk inte 
uppföras. 

NATURRESERVAT

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda 
naturområden. De kan bildas för att bevara biologisk 
mångfald, för att vårda och bevara värdefulla natur-
miljöer eller för att tillgodose behovet av områden för 
friluftsliv.		I	Skellefteå	kommun	finns	ett	40-tal	naturre-
servat. Varje naturreservat har sina egna föreskrifter 
som reglerar vad man får göra och inte göra inom det. 
I kartan visas dessa som skyddad natur. Naturvårds-
område är en äldre skyddsform som idag betraktas om 
naturreservat.	På	Skellefteå	kommuns	hemsida	finns	
information om varje naturreservat. 

NATURA 2000

Natura 2000-områden omfattar växter och djur som 
anses speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. 
Det krävs tillstånd från behörig myndighet för att vidta 
åtgärder eller bedriva verksamheter som direkt elleri-

Natur och kultur

Vissa visas på karta och med beskrivande text medan 
andra endast har en beskrivande text eftersom de inte 
finns	karterade.

Riksintressen

Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är 
skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv. Riksintressen 
väger tyngre än lokala allmänna intressen. Det betyder 
också att områdets värde eller betydelse inte påtaglit 
får skadas. Riksintressen sätter inte automtaiskt stopp 
för utveckling men hänsyn ska tas. Bestämmelserna 
gäller endast vid prövning av exploateringar som inne-
bär ändrad markanvändning. Vid fortsatt markanvänd-
ning av samma slag som tidigare har bestämmelserna 
endast en rådgivande funktion. 

Olika riksintressen kan överlappa varandra. På dessa 
platser måste en avvägning göras och det riksintresse 
som främjar en långsiktig hushållning med marken,vat-
ten och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. 
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ndirekt	kan	påverka	miljön.	Ett	flertal	av	kommunens	
naturreservat är också skyddade som Natura 2000.

NATURMINNEN

I	Skellefteå	kommun	finns	tre	stycken	naturminnen.	Ett	
naturminne är ett särpräglat naturföremål, exempelvis 
ett	träd	med	rik	fauna	och	flora,	som	behöver	skyddas	
eller vårdas särskilt. Naturminnen har egna föreskrifter 
som regelrar vad som är tillåtet och inte. 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark 
eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd. 
Skyddet kan ges till områden på upp till 5 ha. Rätten att 
färdas och vistas i områdena kan regleras men i övrigt 
formuleras inga föreskrifter eller förbud för varje särskilt 
område.	Det	finns	i	stället	en	allmän	regel	som	säger	att	
det i områdena inte får bedrivas verksamhet eller vidtas 
åtgärder som kan skada naturmiljön.

Samtlliga skyddsformer visas som skyddad natur i 
kartan. 

VÅTMARKER OCH ANDRA VÄRDEFULLA NATURMILJÖER

Utöver	avsatta	skyddade	naturområden	finns	det	områ-
den med höga naturvärden som idag inte omfattas av 
något skydd. Vissa av dessa områden i kommunen är 
under pågående reservatsbildning medan andra endast 
har	identifierats.	Områden	med	skyddade	och/	eller	
höga naturvärden ska värnas så att de inte skadas. Vid 
frågor om strandskyddsdispens, bygglov eller detaljpla-
nering ska exploateringen villkoras så att naturmiljön 
inte påverkas negativt.

STRANDSKYDD

Strandskyddet är till för att långsiktigt trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden och bevara goda 
livsvillkor för djur-och växtlivet. Strandskyddet gäller vid 
hav, sjöar, vattendrag och öar. Det generella strand-
skyddet gäller 100 meter från strandkanten både på 
land och i vatten. Skellefteå kommun är rikt på sjöar 
och har många mil kustremsa som har unika miljöer att 
erbjuda. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar 
utvidga strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 
300 meter åt båda håll om det behövs för att tillgodose 
strandskyddets syften. Länsstyrelsen beslutade 2017-
12-11 att utöka strandskyddet  i 22 områden inom 
Skellefteå kommun. 

Figur 5. Natur- och kulturvärden att ta hänsyn till
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Kulturmiljövård

Kulturmiljöer speglar kommunens historiska utveckling 
och är viktig för en plats identitet och sociala hållbarhet.
Att bevara, skydda och utveckla kulturmijöer är därför 
viktigt. Miljöerna förmedlar kunskap om byggnadstradi-
tion, -teknik, -material samt ekonomi och sociala förhål-
landen genom historien.  Det kan handla om bebyggel-
se men också odlingslandskap och fornlämningar samt 
andra värdefulla platser.

Det	finns	kulturmiljöer	av	riksintresse	som	ur	nationell	

synpunkt är värda att bevaras. Skellefteå kommun har 
också tagit fram ett kulturmiljöprogram där ytterligare 
miljöer runt om i kommunen blivit klassade som värda 
att bevaras och vårdas. Vid en exploatering inom ett 
område med värdefull kulturmiljö ska exploateringen 
ta hänsyn till värdena och gå i samklang med miljön 
så att exploateringen inte påverkar kulturmiljövärdena 
negativt.

På kartan pekas riksintressena för kulturmiljövård ut. I 
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kulturmiljöprogrammet	finns	mer	detaljerad	information	
om varje kulturmiljö i Skellefteå kommun.

Friluftsliv

Områden som är viktiga för friluftslivet är ofta samma 
områden	som	är	viktiga	för	fiske,	natur	och	kultur.	Vik-
tigt	för	allt	friluftsliv	är	att	det	finns	större	sammanhäng-
ande naturområden där människor kan visas i naturen 

på allemansrättslig grund. Vid exploatering inom ett 
område som är viktigt för friluftslivet får exploateringen 
inte påverka friluftslivet negativt. I Skellefteå kommun 
finns	flera	områden	av	riksintresse	för	friluftslivet.

På kartan pekas riksintressena för friluftslivet ut. Se 
bilaga för information om riksintressena.

”Sjön hade fått himlen och höll andan av 
lycka” - Sara Lidman, Din tjänare hör.
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Till de areella näringarna räknas jordbruk, skogsbruk, 
fiske,	jakt	och	rennäring.	Areella	näringar	är	viktiga	
basnäringar för kommunen och står för en betydande 
del av markanvändningen på landsbygderna. Inom 
dessa områden behöver hänsyn tas.

Jordbruk

Ett aktivt jordbruk med dess karaktäristiska öppna 
landskap är en av förutsättningarna för en attraktiv 
boende- och rekreationsmiljö. Även ur livesmedels-
försörjningssynpunkt och de biologiska värderna är 
jordbruksmarken viktig för att skapa ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Jordbruksmarken är av nationell be-
tydelse och i Miljöbalken 3 kap. 4§ står: Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställan-
de sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Det är av stor vikt att bevara sammanhängande och 
värdefulla jordbruksmarker och att det öppna land-
skapet fortsatt ska karaktärisera Skellefteå kommuns 

landsbygder. Byggande på jordbruksmark får endast 
ske i enstaka fall om det är på ett mindre samman-
hängande område, där den tänkta bebyggelsen stärker 
ortens	karkatär	,	passar	in	i	befintlig	struktur	och	inte	
försvårar att bedriva ett rationellt jordbruk. Jordbruk-
smarker inom riksintresse, utpekade områden i Skellef-
teå kommuns kulturmiljöprogram eller med EU-bidrag 
ska bekatas med extra stor varsamhet.

Skogsbruk

En stor del av kommunens yta utgörs av skogsmark 
och skogsbruket  är en viktig näring för kommunen. 
Skogsbruket ska bedrivas så att man åstadkommer en 
jämn och hög avkastning på kort och läng sikt. Avväg-
ningar behöver dock göras till andra allmänna intres-
sen som naturvård och friluftsliv.

Skogsbruket är även en näring av nationell betydelse. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk påtagligt. 

Rennäring

Stora delar av Skellefteå kommun berörs av riksintres-
sen	för	rennäringen.	Det	finns	även	uppsamlingsom-
råden, svåra passager och viktiga leder runt om i kom-
munen som är viktiga för rennäringen. Inom Skellefteå 
kommun är sju samebyar verksamma. 

Areella näringar

Figur 6. Areella näringar att ta hänsyn till
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Dessa är, från norr till söder, Västra Kikkejaure, Semi-
sjaur- Njarg, Svaipa, Mausjaure, Maskaure, Malå och 
Grans samebyar. Många samebyar har områden som 
sträcker sig från fjällen ända ut till kustlandet.

Områden som är av riksintresse för rennäringen ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra för 
näringen. Övriga mark- och vattenområden som har 
betydelse för rennäringen ska så långt möjligt skyddas 
mot denna typ av åtgärder.

Områden av riksintresse för rennäringen redovisas på 
kartan. 

Yrkesfiske

Det	finns	en	lång	tradition	av	yrkesfiske	i	kommunen	
men	antalet	yrkesfiskare	har	stadigt	minskat.	Fisket	är	
i dagsläget mest aktivt längst Lövångerskusten samt 
kring	Skellefteåhamn.	Det	bedrivs	även	fiske	i	mindre	
skala i Kågefjärden och Kinnbäcksfjärden. I norra delen 
av	havsområdet	begränsas	fisket	av	Tåme	skjutfält.	

Riksintresset	för	yrkesfiske	återfinns	längs	kustremsan	
mellan	Kåge	och	Bureå.	Riksintresse	yrkesfiske	ska	
skyddas	mot	verksamheter	som	kan	påverka	yrkesfis-
ket negativt.
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I detta avsnitt redovisas de typer av hänsyn som behö-
ver tas med i planeringen för att säkerställa råvarutill-
gångarna och de samhällsviktiga funktionerna. 

Utvinning

GRUVNÄRING 
Områden som innehåller fyndigheter av värdefulla äm-
nen eller material som är av riksintresse ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen 
av dessa. Inom sådana områden får kommuner och 
statliga myndigheter inte planera för eller lämna till-
stånd till verksamheter som kan förhindra eller påtag-
ligt försvåra ett utnyttjande av mineralresurserna.

På kartan pekas områdena för riksintresset ut. Se bila-
ga för information om områdena.

Energiproduktion

VINDBRUK 
Riksintressen för vindbruk gäller områden med särskilt 
goda förutsättningar för vindbruk ur ett nationellt per-
spektiv. Riksintresset gäller också när vindbruk behövs 
för	viktiga	eller	nödvändiga	funktioner	i	samhället	och/
eller för en landsdels behov av viss energiproduktion. 
Områden	som	är	lämpliga	för	vindkraftsbruk	finns	
utpekade i Skellefteå kommuns vindkraftsplan och har 
sin utgångspunkt i områden som är av riksintresse för 
vindkraft. Läs vindkraftplanen för mer information.

Vid önskemål om ändrad markanvändning inom dessa 
områden får exploateringen inte påverka vindbruket 
negativt. 

På kartan pekas riksintressena ut. Se kommunens 
vindkraftsplan för mer information kring områden 
lämpliga för vindkraft.

Samhällsviktig infrastruktur

SKELLEFTEÅ AIRPORT 
Runt	Skellefteå	airport	finns	skyddsområde	för	att	inte	
flygsäkerheten	ska	äventyras.	Luftfartens	intressen	
omfattar	områden	kring	flygplatsen	samt	utrustning	
som	finns	ute	i	terrängen	i	form	av	radiostationer	
och navigeringshjälpmedel av olika slag. Väg 364 och 
774 ansluter till Skellefteå airport och är utpekade 
som riksintresse. När det gäller önskemål om ändrad 
markanvändning	får	det	inte	påverka	flygverksamheten	
negativt.

På grund av buller är det exempelvis inte lämpligt att upp-
föra	bostäder	inom	ett	visst	avstånd	från	flygplatsen. 
 
VÄG E4 
E4 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen 
fastställt. E4 ingår även i det av EU utpekade Trans Eu-
ropean Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i 
TEN-T är av särskild internationell betydelse. Ny bebyg-
gelse och nya verksamheter bör anpassas till vägen så 
att de inte påverkar vägens funktioner negativt. 
 
JÄRNVÄGSRESERVAT NORRBONTNIABANAN 
Planeringen för Norrbotniabanasträckan Luleå-Umeå 
pågår. Korridoren är av riksintresse och inom det redo-
visade reservatet bör ingen verksamhet eller bebyggel-
se tillåtas som i framtiden kan försvåra för byggandet 
av banan.  
 
STAMBANAN OCH SKELLEFTEÅBANAN 
Stambanan som korsar kommunen i nord sydlig rikt-
ning med en station i Jörn är järnväg av riksintresse. 
Skelleftebanan går genom kommunen från öst till väst. 
Ny bebyggelse och nya verksamheter bör anpassas till 
spåreen så att dessa inte påverkar järnvägen negativt. 
 
SKELLEFTEÅ HAMN 
Riksintresse hamn ska skyddas från verksamheter och 
byggnationer som kan hindra tillgången till och nyttjan-
det av hamnen. Farlederna ska skyddas från åtgärder 

Råvarutillgångar och samhällsviktiga funktioner
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som kan påverka deras funktion negativt och hindra 
sjöraftens nyttjande av dem. 

Vattenförsörjning

VATTENSKYDDSOMRÅDEN OCH VATTENTÄKTER 
Områden som används eller kan komma att användas 
som vattentäkt kan förklaras som vattenskyddsområ-
de. För vattenskyddsområden gäller föreskrifter som 
innebär att hänsyn måste tas av den som bor eller 
verkar inom primär, sekundär eller tertiär zon. Inom 
kommunen	finns	även	vattentäkter	som	i	dagsläget	
inte har något skydd. Några kommer att klassas om 
vattenskyddsområden medan andra kommer att kvar-
stå utan skydd.

Exploatering av åsar ska undvikas. Om de ändå måste 
exploateras ska det göras med stor varsamhet och 
med stor hänsyn till åsarnas betydelse för grundvat-

tentillgång och vattenkvalitet.

På kartan visas vattenskyddsområden och vattentäkter.

Försvar

Totalförsvarets intressen utgörs dels av områden som 
redovisas öppet och dels av områden som av sekre-
tesskäl inte kan redovisas på karta. Om det inom ett 
område	finns	två	riksintressen	som	är	oförenliga,	ska	
försvarsintresset ges företräde. Försvaret ska alltid hö-
ras inför byggande av höga objekt eftersom dessa kan 
påverka tekniska system som radar och radiolänkar.

De bullerstörningar som Tåme skjutfält orsakar gör att 
nyetablering av bebyggelse i närheten av skjutfältet 
bör prövas särskilt ur bullersynpunkt.

Figur 7. Råvarutillgångar och samhällsviktiga
verksamheter att ta hänsyn till
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I detta avsnitt redovisas de typer av hänsyn som be-
höver tas med i planeringen för att inte skada männ-
iskors hälsa och säkerhet. Det kan handla om buller, 
skyddsavstånd,	trafiken	till	och	från	en	verksamhet,	
utsläpp, lukter, explosioner etc.. I vissa fall kan miljön 
på en plats vara olämplig för verksamhet eller bebyg-
gelse. I andra fall kan särskilda åtgärder göra byggande 
möjligt.

Buller

Trafikbuller	är	den	vanligaste	bullerstörningen.	Buller	
från	industri,	skjutbanor	och	flyg	är	andra	vanliga	käl-
lor. Detta är något som behöver beaktas vid planering 
av nya bostäder eller andra verksamheter. Tillåtna 
ljudnivåer	är	olika	för	olika	verksamheter.	För	trafikbul-
ler gäller ett medelvärde för hela dygnet medan buller 
från skjutbanor regleras av den högsta ljudnivå som 
uppstår.

Miljö, hälsa, säkerhet

Nya bostäder bör i första hand placeras så att bullret 
inte ger någon nämnvärd påverkan. Om detta inte är 
möjligt kan det enligt nuvarande normer ändå vara 
möjligt att bygga bostäder. Men bara under förutsätt-
ning att bostäderna kan ges en bullerskyddad sida. 
Nya	verksamheter	bör	planeras	så	att	befintliga	bostä-
der inte blir bullerexponerade.

Olycksrisk/farligt gods

Farligt gods transporteras på både järnväg och bilväg. 
Länsstyrelsen Västerbotten arbetar med att ta fram 
riktlinjer kring lämpliga avstånd mellan en exploatering 
och lederna för transport av farligt gods.

 
Översvämning

Inga bostadshus eller översvämningskänsliga anlägg-
ningar bör byggas med lägre grundläggningsnivå än 2 
meter över medelvattenståndsnivån längs kusten.

Inom	älvdalsområden	som	hotas	av	100-årsflöde	(sta-
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tistisk återkomsttid på 100 år) bör ny bebyggelse inte 
tillkomma alls, med undantag för enkla byggnader som 
garage och uthus. 

Erosion, skred och ras

Vid nybyggnation är det av stor vikt att undersökningar 
genomförs för att säkerställa markens bärighet. Om 
marken inte uppfyller kraven för bärighet bör bebyg-
gelse	undvikas	om	inte	lösningar	går	att	finna.

Förorenad mark

Inventeringar om förorenad mark har gjorts i kommu-
nen.	Att	ett	objekt	är	identifierat	behöver	inte	innebära	
att	det	är	förorenat.	I	nästa	steg	bedöms	om	det	finns	
behov	av	fler	undersökningar.	Om	markprover	därefter	
visar på förorening blir en sanering aktuell.

 
Radon och sulfidjord

SULFIDJORD 
För	att	bygga	på	en	sulfidjord	måste	åtgärder	i	kon-
struktionen vidtas för att skapa stabilitet. Vid bygg-
nationer	och	grävning	i	områden	med	sulfidhaltiga	
sediment är det också viktigt att utreda vilka miljöef-
fekter oxidation av dessa jordar kan leda till.Om man 

vid	byggnation	frigör	sulfidjordar	så	har	markäkaren/
exploatören	en	skyldgihet	att	förflytta	sulfidjorden	till	
ett säkert förvar

RADON 
Vid byggnationer och grävning i områden med radon-
haltiga sediment är det också viktigt att ta hänsyn till 
de	miljöeffekter	som	kan	uppstå	vid	oxidation	av	dessa	
jordar.

Verksamheter som kräver särskild hänsyn

ANLÄGGNINGAR MED DJURHÅLLNING 
Djurhållning är ett naturligt inslag på landsbygderna 
och dess eventuella olägenheter måste accepteras. 
Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av platser 
med djurhållning, ska enskilda bedömningar ske bland 
annat utifrån karaktär på området, avstånd, förhärs-
kande	vindriktinning,	topografi,	gödselhantering	och	
storleken på verksamheten.

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER 
För	miljöstörande	verksamheter	finns	riktvärden	för	
skyddsavstånd till bebyggelse. Riktvärdena är en sam-
lad bedömning av störningar och risker för miljö, hälsa 
och säkerhet. Skyddsavstånden varierar beroende på 
verksamhet och gäller vid nyetableringar av bostads-
bebyggelse eller störande verksamheter. Sammantaget 
ska nya exploateringar planeras enligt rekommendatio-
ner om skyddsavstånd till sådana verksamheter som 
kräver det.

Figur 8. Miljö-, hälso-, och säkerhetsaspekter
att ta hänsyn till
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Riksintresse naturvård 
 Område        Beskrivning         

Sydväxtberg, skogsberg med sällsynta växter. Den talldominerande skogen är 
ovanlig. 

Skogsälv med sedimentavlagringar och erosions- och ackumulationsformer 
av stort gevetenskapligt intresse. Området är också av stort intresse för dess 
ekologi och kulturhistoria.

Variationsrikt kärr- och blandmyrkomplex med inslag av välutbildade moss- och 
sumpskogar. Art- och individrik fågelfauna och betydande skönhetsvärden. 

Drumlinserad terräng med bergkullar och drumlins. Sprickfyllnadsmorän på 
drumlins.

Urskogsområde	relativt	nära	kusten.	Grov	tall	återfinns	och	det	finns	intressant	
brandsuccession. Kulturhistoriskt intressant genom daterade inhuggningar i 
träd. 

Typiska och representativa terrängformer i ett område som utsatts för kraftig 
dränering.  
 
Unika	dynryggar	med	nivåskillnader.	I	området	finns	dynfält,	älvterrasser,	fossila	
älvfåra och vattenfall med mera. 

En av de få stora outbyggda skogsälvarna. Stort geovetenskapligt värde , artrik 
med mångformig, välutbildad vegetation.   
 
Urkalkstenslokaler med en mycket mångformig och artrik vegetation. 

 
Område med pegmatit innehållande många mineraler. 

Vattendrag och rikt lägre djurliv. Skråmträsket är en naturlig eutrof sjö.

Stort och mångformigt urskogsområde i kuperad terräng. 
 
Våtmark	med	ett	regionens	största	och	bäst	utvecklade	strängflarkkomplex.	

Stort	sammanhängande	område	med	en	mängd	starkt	uppflikade	sjöar	och	ex-
tremt näringsfattig myrvegetation. De uppsplittrade myrarna är av stort värde.  

Liten oreglerad skogsälv med källområde i ett sjörikt myrområde. 

Urskogsartad	tall.	Naturtypen	är	ovanlig	inom	den	berörda	naturgeografiska	
regionen.  

Landhöjningskust med den högsta landhöjningen i landet. Fjärden utgör en 
skyddad	havsvik	utan	entrofiering	från	mynnande	vattendrag.	

 
Viktig	fågelsjö	som	är	rastlokal	får	våtmarksfåglar	under	vårflyttningen.	

Rik växtlokal för den i Sverige sällsynta Finnrosen. 

Storåliden

 
Petikån

 
 
Vithattsmyrarna

 
Västra Åliden Missenträsk

 
Brännliden

 
 
Granberg Hobergsområdet

Pitmanliden

 
Byskeälven,	med	vissa	biflöden	 
så som Hebbersbäcken, Ålsån 
och Tvärån

Övre Kågedalen 
 
Varuträskpegmatiten

Finnforsån (inkl. Kroktjärnbäcken)

Vitbergen 
 
Jättungsmyran 
 
Krokvattnet

Sävarån

Degerforsheden 
 
Kinnbäcksfjärden

 
 
Ostträsket

Kalkstenstjärnen
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 Område        Beskrivning         
 

 

 

Våtmarkslokal i Skellefteälvens mynningsområde. Värdefull häckningslokal, är 
mångformigt	med	ett	flertal	naturtyper.	 
 
Kust-	och	skärgårdsområde	inom	landhöjningsregionen.	Här	finns	inslag	av	flera	
sällsynta växtarter och myrar i olika åldrar. Öarna är viktiga rast-och häcknings-
lokaler	för	flyttfåglar.	

Geovetenskaplit	värde,	inom	förkastningszon.	Moränbäddar	återfinns.	

Ett	odlingslandskap	med	lång	kontinuitet	i	hävden.	Markerna	består	av	flera	
betande havsstrandängar och ett skogsbete. Växtsamhällena är bitvis art-och 
individrika.  

Sluttande	odlingslandskap	med	aktivt	jordbruk.	Här	finns	ett	flertal	fähus	och	
fåbodstugor, exempelvis saltkvarn och sommarladugård. 

Småkuperad naturbetesmark och artrikedom. Traditionsenlig bebyggelse med 
placering på höglägena. 

Innerviksfjärdarna

Lövångerskusten och Gärdefjärden

 
 
Stensberget

Kågefjärdens havsstrandängar

 
 
Bodans fäbod

Brönstjärn

Riksintresse kulturmiljövård

 

 

 Område        Beskrivning         

Medelltida kyrkplats med bland anant stenkyrka från 1500-talet och omfattande  
välbevarad	kyrkstad	med	stugor,	stallar	och	andra	byggnadet.	Det	finns	också	
ett garveri i moljön som industriminne. 

Naturskönt område med talrika boplatslämningar och andra kulturminnen med 
anknytning	till	fiske	och	säljakt.	

Välbevarad bebyggelse med rikt inslag av parstugor och enkelstugor. Öppet 
odlingslandskap. 
 
Älvdalgång med lämningar från forntida fångkultur och från samisk renskötar-
kultur. Värdefulla kyrkor i Byske och Fällfors. 

Lövånger

 
 
Bjurön - Fällan

 
Byarna runt Bygdeträsket 
 
 
Byske älv

Riksintresse friluftsliv 

 

Byske älv 
 
 
Lövångerskusten

Oreglerad skogsälv rik på forsar och vattenfall, inlandsdelta, meanderlopp, my-
rar och raviner som ger grund för ett rikt friluftsliv.   
 
Kuperat kustområde med vidsträckta hällmarker, sandstränder och stora klap-
perfält. 

 Område        Beskrivning         
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