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I den fördjupade planen för kusten föreslås en ur allmän synpunkt lämplig markanvänd-
ning. Här följer en kort beskrivning av planens innehåll och inriktning.
Kustområdet ska erbjuda ett attraktivt och varierat utbud av bostäder, verksamheter och 
rekreation. Planen ska skapa möjlighet till att nya områden med strandnära lägen får 
bebyggas. Utbudet av tomter och stugor ska vara stort och tillgängligheten förbättras i 
kustområdet. 
Ren glesbebyggelse prövas enligt de generella reglerna i Plan- och bygglagen, vilket 
innebär att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet. På lands-
bygden kan bebyggelseönskemål som regel lämplighetsprövas direkt i bygglovärendet. 
Om det fi nns behov kan detaljplan upprättas för ett område. 
För att möta behovet av fl er tomter för fritidshusbebyggelse har en bedömning av 
kommunens kust gjorts och områden lämpade för bebyggelse har redovisats. Ambi-
tionen är att formell detaljplan upprättas för all kustnära etablering där konkurrerande 
intressen kan uppstå. 
Kuststräckans markförutsättningar varierar. Vissa har goda förutsättningar för enskilda 
avloppsanläggningar medan andra kan ha täta jordar. I vissa fritidsområden fi nns inga 
förutsättningar för att lösa avloppsfrågan på den egna tomten. Då måste detta lösas ge-
nom en större genensamhetsanläggning.
Försvarets behov av mark- och vattenområden berör avgränsade områden runt Tåme 
skjutfält. Dessa områden bedöms vara av nationellt intresse. Ett utredningsområde har 
lagts ut för det bullerpåverkade området runt Tåme skjutfält i avvaktan på ett ställnings-
tagande från länsstyrelsen eller berörd myndighet.
Längs kusten fi nns stora områden med höga naturvärden som inte är skyddade och 
löper risk att på sikt försvinna. Dessa områden ska så långt det är möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada dessa naturvärden. Kustplanen redovisar att vissa om-
råden bör skyddas, bland annat genom bildande av naturreservat.
Kulturmiljön är också skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv men är inte automatiskt 
skyddad. Kustplanen redovisar ett antal kulturmiljöer med områdesbestämmelser, strikt 
tillämpning av PBL, riksintressen och byggnadsminnen samt större områden som är rika 
på fornlämningar.
Kust och skärgård har alltid varit viktiga områden för det rörliga friluftslivet. Kustnära 
skogar, klippor, stenhällar, sandstränder, öar och havet är viktiga besöksmål. Områden 
viktiga för friluftslivet är i princip samma områden som är viktiga för fi ske, natur och 
kultur. En viktig aspekt i planeringen är att ny bebyggelse i kustzonen inte tillåts om 
värden för friluftslivet eller andra verksamheter försämras.
Etablering av vindkraftverk i kustzonen kommer i princip endast att vara möjlig i om-
råden som uppfyller vissa kriterier. Om utbyggnad av vindkraft ska prioriteras kan det 
bli nödvändigt att andra intressen får vika. Sådana avvägningar görs inte i kustplanen 
utan måste ske i en planeringsprocess utifrån storleken på vindkraftanläggningen.

SAMMANFATTNING
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INLEDNING

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslöt 1999–12–14 att uppdra till kommunstyrelsen att via bygg- 
och miljökontoret göra en översyn av områdesplan för kusten.

Planens syfte
Den fördjupade översiktsplanen är kommunens plandokument för användningen av 
mark- och vattenresurser i området längs kusten. Den syftar till att

ge underlag till diskussion och beslut om utvecklingen i området
redovisa riksintressen, allmänna intressen, miljö- och riskfaktorer samt hur dessa 
beaktas
ge riktlinjer för exploatering och lokalisering av bebyggelse, infrastruktur och andra 
anläggningar
påverka andra myndigheters beslut som rör mark- och vattenanvändningen
ge information till allmänhet och enskilda om hur kommunen kommer att bedöma 
ett visst ärende.

Syftet är att översiktsplanen för kusten på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna tjäna som 
underlag för prövning av bygglov m m. 

Planens avgränsning och användning
Kustplanen är en fördjupning av översiktsplanen för Skellefteå kommun. Kustplanens 
geografi ska avgränsning framgår av plankartorna och omfattar i princip kommunens 
mark- och vattenområden öster om E4.
På de kartor som hör till översiktsplanen för kusten redovisas mark- och vattenanvänd-
ning, bebyggelseutveckling för permanent- och fritidsboende samt riksintressen. Där-
utöver har andra markreglerande bestämmelser redovisats. 
Befi ntliga fördjupningar av översiktsplanen för Skellefteå kommun, som är upprättade 
för tätorter eller andra områden, omfattas inte av denna kustplan. Förutsättningar för 
tillkommande bebyggelse och verksamheter m m regleras i dessa planer fram till dess 
att de revideras. 

Läsanvisning

Rekommendationer i texten ska tillsammans med plankartorna ses som den politiskt 
antagna planen. Avsaknad av rekommendationer betyder att inga större förändringar 
planeras.

•
•

•

•
•
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Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, antagen 1991-10-22 av kommunfullmäktige, redovisas 
övergripande riktlinjer för användningen av mark- och vattenområden samt grunddra-
gen vid tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse. 
Översiktsplanen visar hur riksintressen tillgodoses samt sammanställer och väger de 
allmänna intressena enligt gällande lagstiftning. Den ger även en helhetsbild över de 
regler och den praxis som gäller för bland annat planering, byggande, naturvård, kultur-
miljövård, miljöskydd och energiförsörjning.
Översiktsplanen gäller för hela Skellefteå kommun.

Fördjupad översiktsplan
För kusten gäller en fördjupad översiktsplan (områdesplan), antagen av kommunfull-
mäktige 1976-02-19. Den behandlar främst de allmänna intressena som fritidsbebyg-
gelse, friluftsliv och naturvård. Planen föreslår bland annat vidsträckta områden som 
naturreservat och naturvårdsområden. I planen görs också ställningstaganden kring stor-
leken på fritidshusen, i första hand för att förhindra permanentboende. 
Det är denna fördjupade översiktsplan från 1976 som nu omarbetas och fortsättningsvis 
kallas kustplan.

Detaljplan och planutredning
Detaljplan reglerar bebyggelse med mera inom ett mindre område. Detaljplan innehåller 
juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markom-
råden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Detaljplan 
styr bland annat bygglov.
Detaljplan är en juridisk handling som är reglerad i 5 kap. Plan och bygglagen. Den ger 
en samlad bild av markanvändningen och av hur miljön avser förändras eller bevaras. 
Planläggningen är en process där kommunen genom detaljplanering tar hänsyn till alla 
allmänna och enskilda intressen som anges i PBL. Av detaljplanen ska framgå hur de 
olika intressena har sammanvägts och hur gemensamma frågor har lösts. Detaljplanen 
antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller bygg-
nadsnämnden att anta detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt 
av större vikt.
Planutredningen är en äldre planprodukt som inte ger någon uttalad byggrätt, den har 
ingen planbeskrivning och har heller inte genomgått någon samrådsprocess. Om ett pla-
neringsproblem uppstår beslutar byggnadsnämnden om upprättande av en ny detaljplan. 
En planutredning för fritidshusbebyggelse har ingen juridisk status utan är enbart god-
känd av byggnadsnämnden som stöd för hantering av avstyckningsärenden och i sam-
band med bygglovhantering. I dagsläget görs inga planutredningar. 

GÄLLANDE PLANER
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För att nå en hållbar utveckling av samhället ska bland annat miljömålen integreras i 
planarbetet. Vi har nationella, regionala och lokala miljömål att utgå från i planarbe-
tet. Att göra en presentation av dessa är allt för omfattande. Istället är de åtgärder eller 
rekommendationer som uppfyller något miljömål presenterade med en hänvisning till 
respektive mål. 
Arbetet med kustplanen startade år 2000 och först 2006 antog Skellefteå kommunfull-
mäktige de lokala miljömålen i ett miljöprogram för kommunkoncernen. Detta nämns 
som en förklaring till att miljömålen inte fullt ut har hunnits inarbetas i planen.

Nationella miljömål
Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för kli-
matförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar 
för att det globala målet kan uppnås.
Måluppfyllelse i kustplanen:

Kustplanen möjliggör en etablering av vindkraft vars energiproduktion är land- och  
havsbaserad.
Norrbotniabanan.

Bara naturlig försurning

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosions-
hastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.
Måluppfyllelse i kustplanen:
 Problematiken med försurande svartmocka/sulfi djordar uppmärksammas i planen. 

”Vid all byggnation ska hänsyn tas till svartmockan så att den inte leder till försur- 
ning av vattendragen”.

Giftfri miljö

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Måluppfyllelse i kustplanen:

De områden som kan vara förorenade fi nns markerade i planen.
Dricksvattenfrågan bör lösas genom gemensamma anläggningar för att ha bättre  
kontroll på arsenik och radon. 

•

•

•

•
•

EN HÅLLBAR KUSTPLAN
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Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.
Måluppfyllelse i kustplanen:

Utgångspunkten vid planering och nyanläggande av fritidshus måste vara att gemen-
samma avloppslösningar i största mån ska eftersträvas. 
Det är möjligt är ambitionen att ansluta fritidshusbebyggelse till kommunala nätet.

Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmil-
jöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövär-
den samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Måluppfyllelse i kustplanen:

Kustplanen följer kommunens materialhushållningsplan då inga täkttillstånd ges av 
naturgrus annat än i mycket välmotiverade fall

Hav i balans, levande kust och skärgård. 
Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mång-
falden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upp-
levelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.

•

•

•

EN HÅLLBAR KUSTPLAN
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Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Måluppfyllelse i kustplanen:

Generellt bör strand- och grundområden som inte är exploaterade skyddas med hän-
syn till deras betydelse för växt- och djurlivet samt för det rörliga friluftslivet. Ex-
ploateringar undviks i större sammanhängande områden med dokumenterade natur-
värden.
6 st områden med höga naturvärden framhålls som skyddsvärda.
23 st förslag till nya fågelskyddsområden har tagits fram.
9 st vattendrag framhålls som skyddsvärda.

Lokala miljömål
Natur i balans

Ekoturismen ska främjas och till exempel ingå i marknadsföringen  av kommunens 
natur- och kulturvärden.
Genom sin upphandling av livsmedel verkar kommunkoncernen för ett aktivt och 
hållbart lantbruk. Minst 10 % av upphandlade livsmedel är ekologiska 2012.
Kommunkoncernen ska vara ett föredöme i sin förvaltning av den egna skogsmarken 
både då det gäller produktion och bevarande. Natur- och kulturmiljö samt friluftsvär-
den ska ha hög prioritet liksom skogar som är särskilt viktiga för rennäringen.

Måluppfyllelse i kustplanen:
Naturbaserad turism både vinter och sommar är det högst prioriterade utvecklings-
området.
Att stärka efterfrågan på lokalt odlade produkter, ekologiskt odlad mat och energi-
råvaror, samt att verka för att höja förädlingsgraden på skogsprodukter, syftar till en 
förbättring för landsbygdens fortlevnad och utveckling
Markområden som har betydelse för rennäringen ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra för näringens bedrivande. 

Leva och bo

Vi ska bygga ett samhälle som inte alstrar så mycket buller.
Måluppfyllelse i kustplanen:

Genom att koncentrera bebyggelse till särskilda områden minskar bullerutbredning-
en i områden som är avsedda för natur- och friluftsliv.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Levande vatten

Sänkta sjöar och våtmarker bör återfå sin ursprungliga nivå om sänkningen inte läng-
re fyller någon funktion och en återställning förhöjer områdets natur-, kultur- eller 
friluftsvärden.

Måluppfyllelse i kustplanen
Sänkta och torrlagda sjöar bör återställas med hänsyn till kulturhistoriska värden 
och pågående markanvändning.

Den nya vattenförvaltningen
EU´s Ramdirektiv för vatten innebär grundläggande förändringar i arbetet med vatten-
miljön, även kustvatten. Det övergripande målet är att våra vatten ska uppnå en god 
status senast 2015. Vattnen ska geografi skt hanteras med utgångspunkt i defi nierade 
havsområden längs kusten.
Arbetet bedrivs i sexårscykler och innehåller bland annat kartläggning med statusbe-
skrivning och defi nition av miljömål, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. I förvalt-
ningsplanen ska kunskap och uppnådda resultat under hela planeringscykeln samman-
fattas. Den beslutas av Vattenmyndigheten i Luleå och kan inte överklagas, men för 
alla moment i planen kommer samråd att ske med berörda intressenter. Kommunens 
kuststräcka kommer att ingå i Södra Bottenvikens vattenrådsområde med tillhörande 
vattenråd. 

•

•

EN HÅLLBAR KUSTPLAN
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Klimatförändring
Det är få verksamheter som förblir helt opåverkade då klimatet förändras. Vi har vant 
oss vid att leva med ett visst klimat och samhället är uppbyggt och anpassat därefter. 
Senare års översvämningar och stormar har varit påminnelser om behovet av en fram-
synt planering som kan minska exponeringen och därmed risken för skador vid extrema 
väder.  
Strandnära bebyggelse och områden som utsätts för översvämningar är speciellt utsatta 
då klimatet ändras. Detta gäller såväl längs sjöar och vattendrag som i kustnära områ-
den. Reglerade vattendrag kan i vissa lägen förvärra situationen om extrem nederbörd 
uppstår då magasinen är välfyllda. Det är attraktivt att bo nära vatten men det bör leda 
till eftertanke vid planeringen. Förändrade grundvattenförhållanden påverkar risken för 
ras och skred. Genom ett varmare och fuktigare klimat ökar risken för fukt och mögel.
Vattentäkter kan förstöras av häftiga regn och längre torrperioder kan också skapa pro-
blem för vattenförsörjningen. Dagvattenledningar behöver dimensioneras med tanke på 
extrema fl öden. Ett varmare klimat kan förändra människors benägenhet att vistas ut-
omhus. Detta kan bland annat leda till ett ökat besökstryck på naturreservat och andra 
områden med intresse för naturvård, rekreation och friluftsliv.
Det fi nns inget entydigt scenario på hur framtiden kommer att se ut men vi måste ta pro-
blemen på största allvar och förbereda oss på förändrade förutsättningar.

Energiomställning
En annan infallsvinkel på klimatförändringarna är att vi så långt möjligt ska lindra dess 
verkningar. Vi måste komma bort från oljeberoendet och planera för andra energikällor. 
Vi behöver planera för utbyggnad av vindkraft. I planeringen bör vi se till att solenergin 
kan tas tillvara t ex genom bra sollägen på bebyggelsen. Den odlingsbara marken ska 
kunna användas för odling av energigrödor m m.

Rekommendationer – klimat
Kommunens målsättning är att klimatförändringen och hur den kan förändra män-
niskors belägenhet analyseras i samband med en ny kommunal heltäckande över-
siktsplan.

KLIMAT
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Kustområdet i Skellefteå kommun ska erbjuda ett attraktivt och varierat utbud av bostä-
der och rekreation. Kommunen ska i översiktsplanen för kusten skapa möjlighet till att 
nya områden med strandnära lägen får bebyggas. Kostnaderna för allmänheten att äga 
eller nyttja en bostad ska hållas så låga som möjligt. Utbudet av tomter och stugor ska 
vara stort och tillgängligheten förbättras i kustområdet.
Kommunen ska aktivt verka för en levande landsbygd och deltaga i ett samarbete med 
de nätverk som bildats i syfte att stimulera framtagandet av byautvecklingsplaner. Sam-
arbetet ska syfta till att ge en fördjupad dialog mellan kommunen och landsbygdens 
företrädare. Byautvecklingsplanerna ska ses som en viljeinriktning som respektive by 
formulerar, och de ska vägas in i kommunens översiktsplanering.
Byggandet i byarna ska prövas från fall till fall mot bakgrund av riktlinjerna i kommu-
nens översiktsplan. 
Längs kusten fi nns fl era nyttjande- och intresseaspekter som bör beaktas i en översikts-
plan; fritidsbebyggelse, turism, rekreation, natur- och kulturvärden, yrkesfi ske m m. På 
senare år har lokalisering av vindkraft längs kusten blivit ytterligare en nyttjandeaspekt. 
Fysisk påverkan av stränder och bottnar kan såväl lokalt som regionalt orsaka problem 
och konfl ikter samt skada bevarandevärden. Exploatering av bebyggelse, vägar, mudd-
ringar och utfyllnader av grunda bottnar påverkar naturvärdena. En placering av vind-
kraftanläggningar längs kust och skärgård kan påverka fl era bevarandevärden, t ex om 
de placeras på grunda bottnar (Kust- och skärgårdsområden i Sverige, Naturvårdsverket 
2000).

HUR SKA KUSTOMRÅDET NYTTJAS?
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Permanentbebyggelse
I ett uthållighetsperspektiv kommer samspelet mellan stad och land att bli allt vanligare. 
Byggandet på landsbygden utanför de större tätorterna är viktigt för att hela kommunen 
ska leva. Här fi nns dessutom ofta befi ntlig infrastruktur som kan utnyttjas och som be-
höver underhållas.
Kommunens heltäckande översiktsplan redovisar vilka regler och bestämmelser som 
gäller vid byggande på landet. På landsbygden kan bebyggelseönskemål som regel 
lämplighetsprövas direkt i bygglovärendet. Om det fi nns behov kan en mer planmässig 
behandling, detaljplan, ske för ett område eller en del av en by. 
Ren glesbebyggelse prövas enligt de generella reglerna i Plan- och bygglagen (PBL), 
vilket innebär att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med 
hänsyn till grundläggande krav på hälsa, markförhållanden, kommunal service m m (2 
kap 3 § PBL).
Strukturomvandlingen vad gäller handel och service har inneburit att livsmedelsaffä-
rerna i glesbygden blivit färre och ofta samlokaliserats med andra verksamheter. Handel 
och service har koncentrerats till centralorten eller större tätorter och får i glesbygden 
svårare att överleva i konkurrensen med lågprisbutiker och stormarknader. 
Enskilda initiativ är basen för näringslivets utveckling i kommunens landsbygd.

Bostäder/fritidsbebyggelse
I Skellefteå kommun fi nns det många fritidshus, de 
fl esta efter stränder till sjöar och vattendrag, sär-
skilt gäller det havsstränderna. Efter kusten fi nns 
ca 3 400 fritidshus varav ca 1 700 inom planlagt 
område. Välbelägna fritidshus är även attraktiva 
för permanentbosättning, vilket sker i varierande 
grad beroende på läge och tillgänglighet. Byggrät-
ten varierar kraftigt i de befi ntliga detaljplanerna 
efter kusten, från ingen begränsning till storleks-
ordningen 120 m2. 
R1-zonen är en zon runt centralorten och service-
orterna i kommunen. Området är starkt påverkat av 
dessa orters utveckling och koncentration av be-
byggelse och arbetsplatser. För nybebyggelse som 
ej kan motiveras av särskilda skäl, krävs som re-
gel planläggning. Fritidshus utanför detaljplan el-
ler R1-zon har ingen begränsning med avseende på 
byggrätten.  
Fritidshusbyggande efter kusten är av stort rekre-
ationsvärde men kan innebära intressekonfl ikter 
med naturvården, det rörliga friluftslivet och an-

BEBYGGELSE

R1-zonens utbredning i kustområdet.
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dra allmänna intressen som vindkraftsutbyggnad. Samtidigt som fritidshusen är av stort 
värde för sina ägare kan de utgöra ett hinder för kommunmedborgarnas tillgänglighet till 
stränderna. Man kan idag se en tendens till permanentboende i fritidshus efter kusten, 
vilket på sikt kan skada värden för rekreation och friluftsliv. 

Avvägningar mellan olika intressen

För att möta behovet av tomter för fritidsbebyggelse har en bedömning av kommunens 
kust gjorts och områden lämpade för fritidsbebyggelse redovisas i enlighet med de pla-
neringsprinciper som redovisas nedan.

I första hand bör för fritidsbebyggelse redan utvalda kustavsnitt nyttjas för en fortsatt 
exploatering.
Större oexploaterade områden bör reserveras för rörligt friluftsliv.
Detaljplan bör vara förutsättningen för all kustnära etablering där konkurrerande 
intressen föreligger eller kan uppstå.
Bebyggelse som aktualiseras inom 500 m från redovisade områden lämpade för fri-
tidsbebyggelse är att betrakta som tätbebyggelse och bör bedömas planmässigt.
I restrerande områden som ligger i närheten av detaljplan för fritidsbebyggelse kan 
viss bebyggelse tillåtas.
Tåme skjutfälts närmaste omgivning anses inte lämplig för en ytterligare etablering 
av fritidsboende. I den fördjupade översiktsplanen för Renholmen har kommunen 
planerat ett 100-tal tomter för fritidshus öster om Renholmen och genomförandet av 
planeringen är beroende av den framtida verksamheten på skjutfältet. Verksamheten 
är idag föremål för en ny prövning hos länsstyrelsen. Övriga områden inom buller-
området bör särskilt beakta utarbetade restriktioner.

Riktlinjer för bostäder/fritidsbebyggelse

Frågan om vilka grundläggande riktlinjer som ska gälla har tidigare behandlats i över-
siktsplanen för Skellefteå kommun. En utveckling mot generellt ökat permanentboende 
i fritidshus kan medföra ökade krav på samhällsservice, vilket kan öka de kommunala 
kostnaderna. Många fritidshusområden är planlagda med en varierande byggrätt.
Kommunfullmäktige beslutade 2006–01–24 att ändra byggrätten för fritidsbebyggelse 
inom R1-området.

Generell byggrätt, 10 % av tomtytan, dock maximalt 175 m2 byggyta.
Byggrätten delas upp, 100 m2 för huvudbyggnad, 75 m2 för komplementbyggnader.
Byggrätten för komplementbyggnader 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 områdesbestämmelser 
sker efter särskild prövning.

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

BEBYGGELSE



16

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.

Regler för vad som kräver bygglov utanför R1-området är beroende på om det gäller 
detaljplanerat område, samlad bebyggelse utanför detaljplanerat område eller gles be-
byggelse. 

Områden för bostäder/fritidsbebyggelse

Totalt har i kustplanen lagts ut ett 60-tal områden för fritidsbebyggelse med en total areal 
av ca 3 200 ha, varav ca 500 ha är nyexploateringsområden. I de nya exploateringsområ-
dena ryms ca 1 000 nya fritidshustomter, men detta är under förutsättning att områdena 
detaljplaneras fullt ut. Behovet av tomter styr planeringen av områdena och hur många 
fritidshus som fastighetsägaren bedömer är möjligt att sälja vid planeringstillfället. I be-
fi ntliga detaljplaner (inkl planutredningar) fi nns idag 1 900 planerade tomter varav 360 
tomter är obebyggda.
De föreslagna områdena är att betrakta som strategiskt lämpliga för fritidshusbebyg-
gelse. Kommunen har gjort bedömningen, att det inom områdena fi nns möjligheter att 
genom detaljplanering skapa attraktiva tomter, som torde täcka behovet under lång tid. 
Möjligheterna ökar för den enskilde att utifrån sina egna önskemål välja den avkopp-
ling, boendemiljö och rekreation som är tilltalande, antingen vid kusten eller vid någon 
av de större sjöarna.

•

BEBYGGELSE

Fritidshus vid 
kusten.
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Rekommendationer – bostäder/fritidsbebyggelse 
Detaljplan

Kommunens policy är att fritidshusområden i detaljplan eller områdesbestäm-
melser ska ges möjlighet att fortsättningsvis användas som fritidshus eller genom 
planändring nyttjas för åretruntboende. 
För områden med gällande detaljplan/områdesbestämmelser gäller tidigare beslu-
tad byggrätt för fritidshus. Ändringar i dessa detaljplaner eller områdesbestäm-
melser för att medge en utökad byggrätt får prövas i en särskild planprocess. I 
planprocessen är en av förutsättningarna att fastighetsägarna bekostar nödvändiga 
utredningar och åtgärder som följer av planändringen.
Detaljplanekravet för nya bebyggelseområden ska normalt hävdas för hela kust-
zonen.
Byggrätt för fritidshus utanför R1-zonen bör tolkas som den byggrätt som gäller 
inom R1-zonen. 
Fastighetsägare till fritidshus kan vid en detaljplaneändring få möjlighet att tolka 
byggrätten positivt, med avseende på tomtstorleken, då fastigheten ansluts till ett 
gemensamt VA-nät.

Planutredning

Befi ntlig planutredning är ingen formell detaljplan men nyttjas vid avstyckningsä-
renden och bygglovgivning. Den kommunala policyn är att inga nya planutred-
ningar tas fram och befi ntliga planutredningar nyttjas så länge de bedöms vara 
aktuella.

Vatten och avlopp
Kuststräckans markförutsättningar varierar. Vissa områden har goda förutsättningar för 
enskilda avloppsanläggningar medan andra kan ha täta jordar och högt grundvatten. I de 
allra fl esta fall är avloppsfrågan löst genom en egen avloppsanläggning på tomten. De 
fl esta fritidshus har avloppsanläggningar som är dimensionerade för ett par sommarmå-
nader. Standardanläggningen består i regel av en trekammarbrunn och en infi ltrationsan-
läggning. Idag är tendensen att allt fl er fl yttar ut i sina fritidshus för att bo där permanent. 
Detta möjliggörs genom att fl era fritidshusområden har ordnat med vintervatten och att 
byggrätterna förbättras. Den ökade nyttjandegraden ställer större krav på den befi ntliga 
avloppsanläggningen och innebär också en ökad föroreningsrisk för närliggande vat-
tentäkter. I vissa fritidsområden fi nns inte förutsättningar för att lösa avloppsfrågan på 
den egna tomten om området tenderar att bli permanentat. Då måste detta lösas genom 
en gemensamhetsanläggning för avlopp.

BEBYGGELSE
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I samband med upprättande av detaljplan görs numera alltid en vatten- och avlopps-
utredning. Planbestämmelserna med avseende på avloppsanläggningar detaljeras och 
fastläggs på plankartan. 
Vid nybyggnation av fritidshus gäller sedan 2006 samma krav på dimensionering av 
avloppsanläggningen som för permanentboende.

VA-försörjning till fritidsbebyggelse

Det fi nns ett stort antal fritidshus i kommunen som saknar tillfredsställande vatten- och 
avloppsförsörjning. Ändå är detta ett krav i samband med all planläggning samt till-
ståndsprövning av bebyggelse och fastighetsbildning. Det beror främst på att många 
av fritidshusetableringarna är äldre och uppförda då kraven på vatten- och avloppsför-
sörjning var låga. Det var normalt att ha utedass, att bära in färskvatten samt infi ltrera 
diskvatten i en stenkista.
Det fi nns ett stort intresse att förbättra vatten- och avloppsförsörjningen till äldre fritids-
bebyggelse. Detta har lett till att kommunens tekniska kontor fortlöpande får önskemål 
om anslutning av fritidsbebyggelse till kommunala anläggningar. Förfrågningarna gäl-
ler främst begäran om att kommunen ska leverera färskvatten från sitt nät. Tanken är då 
att vatten ansluts mot en gemensam förbindelsepunkt där en förening bland fritidshusä-
garna övertar ansvaret för distribution. Kommunen har generellt varit restriktiv att tillåta 
anslutningar eftersom aktuella områden i första hand är belägna nära tätorter med star-
kare bebyggelsetryck. Det här framgår tydligt av kommunens gällande översiktsplan. 
Det ligger i sakens natur att en förbättrad vatten- och avloppsförsörjning kan påskynda 
och stärka en process med ökad permanentning av fritidsbebyggelse. En förbättrad vat-
tenanslutning medför samtidigt att frågan om tillfredsställande avloppsrening aktualise-
ras. Många avloppsanläggningar blir underdimensionerade i och med större nyttjande-
grad. Andra är helt enkelt för gamla för att infi ltrationen ska fungera tillfredsställande. 
Kommunen har ett starkt intresse av att reningen av spillvatten ska vara god, både av 
folkhälsoskäl och för att minska utsläppen som belastar hav, sjöar och vattendrag.
På senare tid har även frågan om kvalitén på färskvatten uppmärksammats allt mer. 
Berggrunden i kommunen med många försurande bergarter i komplex struktur med 
bland annat metaller medför problem. Många vattentäkter ger inte ett neutralt vatten 
utan den sura miljön medför aggressiva egenskaper. Höga halter av järn och mangan är 
vanliga. Det fi nns även exempel på höga halter av tungmetaller, radon och arsenik som 
gör vattnet olämpligt. I vissa fall fi nns även försaltningsproblematik.

BEBYGGELSE
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Rekommendationer – vatten och avlopp
Vatten och avlopp hör intimt samman och lösningar förutsätter att båda aspekterna 
klaras parallellt. Frågan som diskuterats i omgångar inom kommunen är om det går 
att ta fram en generell policy och förhållningssätt till vatten- och avloppsförsörjning 
av fritidsbebyggelse. Konstaterandet är att teknisk utformning och utförande måste 
anpassas till lokala förutsättningar. Allt anläggande och användande måste baseras 
på den tillståndsprövning och tillsyn som miljömyndigheten svarar för och baseras 
på gällande regler och praxis. Utgångspunkten vid planering och nyanläggning 
måste vara att gemensamma lösningar i största mån ska eftersträvas. Det medför 
förutsättningar för bättre teknik, ett större utnyttjande, bättre kontinuitet och där-
med mindre utsläpp. I de fall där kommunens egen vatten- och avloppsverksamhet 
har kapacitet och fritidshusägare önskar en lösning från det kommunala vatten- 
och avloppsnätet bör detta kunna prövas från fall till fall. En förutsättning är att 
kommunens åtagande sker tydligt genom beslut rörande verksamhetsområde eller 
genom avtal. En avtalslösning måste utgå från en områdesvis gemensam lösning 
som i normalfallet fastställs genom bildande av gemensamhetsanläggning. Därige-
nom får vatten- och avloppsutbyggnaden en juridisk huvudman. Ett engagemang 
från kommunen förutsätter att det kan visas att den tänkta lösningen kan uppvisa 
fördelar, såväl ekonomiska som miljömässiga, som uppväger kostnaderna för dess 
utförande och drift.

BEBYGGELSE
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Jord- och skogsbruk
Längs Skellefteås kust är jord- och skogsbruket betydande näringar. De areella näring-
arna kommer fortsättningsvis att ha stor betydelse trots att utvecklingen från 70-talet 
och framåt inte varit gynnsam. Rationaliseringen inom skogsbruket har drastiskt mins-
kat personalbehovet och inom jordbruket fortgår en negativ trend med igenväxning av 
jordbruksmark och minskad sysselsättning som följd.
Kommunens möjligheter att direkt påverka utvecklingen inom de areella näringarna är 
begränsade. Däremot kan kommunen på olika sätt verka för att kustborna ges möjlig-
het att helt eller delvis få sin utkomst av jord- och skogsbruk. Att stärka efterfrågan på 
lokalt odlade produkter, ekologiskt odlad mat och energiråvaror, samt att verka för att 
höja förädlingsgraden på skogsprodukter, syftar till en förbättring av möjligheterna för 
landsbygdens fortlevnad och utveckling. Längs kusten fi nns också en hög potential för 
naturturism och rekreation, något som kommunen vill lyfta fram.

NÄRINGAR

Rekommendationer – jordbruk
Landsbygden i kustzonen är en lokal resurs av stor betydelse. Den erbjuder en att-
raktiv livsmiljö och är basen för produktion av råvaror från jord och skog. 
Utvecklingen inom jordbruket kommer att styra den framtida markanvändningen 
inom kustzonen. Det är av stor vikt att nuvarande trend bryts och att de positiva 
möjligheterna tas tillvara. 
Förslag till möjliga mål:

Kommunen ska verka för en bra infrastruktur i form av vägar, teleförbindel- 
 ser, elförsörjning etc.

Det är viktigt att jordbrukets påverkan på vattendrag minimeras.
Kommunen ska verka för att öka efterfrågan på lokalt och ekologiskt produ- 

 cerade livsmedel.
Kommunen ska verka för att få till stånd odling av energigrödor.
Restriktivitet ska gälla för matjordstäkter och annan förstörelse av jordbruks- 

 mark. Det gäller särskild mark som är väl synlig från större vägar och bebyg- 
 gelse.

•

•
•

•
•
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NÄRINGAR

Rekommendationer – skogsbruk
På kommunens begäran har Skogsstyrelsen under senare år delgivit bygg- och mil-
jökontoret avverkningsanmälningar på skogsmark med höga naturvärden (kom-
munens skogsinventering 1998).
Kommunen vill nu fördjupa samarbetet med Skogsstyrelsen och berörda markä-
gare. Samarbetet ger kommunen möjlighet att följa upp sina inventeringar och 
gör det möjligt för gemensamma och acceptabla lösningar vid hyggesavgräns-
ningar, skyddszoner m m. Om en hårdare reglering 
av skogsbruket bedöms nödvändig, krävs att kom-
munen går in och tryggar värden, vilket innebär att 
kommunen ekonomiskt ersätter markägaren för in-
trånget. Denna regel bör användas mycket restrik-
tivt. Inskränkningar i skogsbruket som medför att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras ger 
markägaren rätt att kräva ersättning. Enligt Skogs-
styrelsens bedömning ligger den nivån vanligtvis 
på 2–5 % av rotvärdet. 
I kustplanen har, för att säkra den biologiska mångfalden, föreslagits nya områden 
för naturreservat eller undantagits markområden från skogsproduktion (se rappor-
terna: Skogar med höga naturvärden i Skellefteå kommun, Kust- och skärgårds-
områden med höga naturvärden i Skellefteå kommun). För alla fältbesökta objekt 
har det gjorts en noggrann bedömning av skogarnas biologiska värden.
Följande områden bör bli föremål för ett utökat samråd med Skogsstyrelsen:

Områden som ingår i avsnittet Naturvärden.
Höga naturvärden, klass 1–3.
Ansvarsbiotoper och ansvarsarter.
Tätortsnära rekreationsområden.
Skogsområden som ingår i resp fördjupad översiktsplan, t ex Byske, Bureå.

Inom de föreslagna samrådsområdena ska skogsbruket ske på ett naturanpassat 
sätt där rekreations-, kultur- och naturvärden beaktas.

•
•
•
•
•
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NÄRINGAR

Yrkesfi ske
Antalet licensierade yrkesfi skare inom 
kommunen uppgår 2007 till 12 stycken. 
Yrkesfi sket har sedan 40-talet minskat 
kraftigt. Fiskarkåren har idag hög med-
elålder och nyrekryteringen till bran-
schen är liten. Fortsatt dålig lönsamhet 
gör att antalet fi skare sannolikt kommer 
att fortsätta att minska.
Fisket med rörliga redskap efter kusten 
är fritt. Rätt till fi ske med fasta redskap 
följer med fastighet. Fisket regleras i 
författning av Fiskeriverket. 
Fisket i norra kommundelen begränsas 
idag av den verksamhet som bedrivs på 
skjutfältet i Tåme. 
Länets mest betydelsefulla område för 
yrkesfi ske återfi nns i Skelleftebukten. I 
Skellefteälvens mynningsområde fi nns 
länets enda s k terminalfi skeområde där 
restriktionerna för fi ske minimerats för 
att öka fi sket efter odlad lax. Därmed 
skonas de vilda laxbestånden. 
I de övriga älvarnas mynningsområden 
fi nns fredningsområden för att skydda 
lax och öring mot fi ske.
Kågefjärden, Hålfjärden och Skellef-
tebukten är av riksintresse för yrkesfi sket.

Rennäring
Stora delar av kommunens yta är av betydelse för rennäringen. Varje betesområde har 
olika egenskaper som gör det värdefullt under olika perioder på året och områdena kan 
därför inte ersätta varandra. Eftersom renens egenskaper gör den beroende av speciella 
beten under olika tider på året, vandrar den i ett mer eller mindre bestämt mönster i de 
olika betesområdena.
Rennäringen lever sida vid sida med andra näringar och former av mark-utnyttjande. 
Det är då ofrånkomligt att konkurrens om marken och dess resurser uppstår mellan an-
dra intressen. 
Berörda samebyar inom kommunen har tagit fram markanvändningskartor med årstids-
land, fl yttleder, samlingsställen, etc. Redovisningen ska ses som ett genomsnittsförlopp 
eller ett normalår för renskötseln där avvikelsen snarare är regel än undantag. Avvikel-
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serna är en följd av klimat- och betes-
förhållandena som ger olika förutsätt-
ningar varje år. 
Berörda samebyar inom kommunen 
är följande: Svaipa, Västra Kikkejau-
re, Semisjaur–Njarg, Mausjaure  och 
Malå.

Rennäring inom planområdet

Inom planområdet fi nns ett större om-
råde, Ostnäset, som är av riksintresse 
för rennäringen, se karta. Ostnäset är 
Svaipas östligaste kärnområde under 
vinterhalvåret och ligger öster om E4 
mellan Kågefjärden och Bredviksfjär-
den. Området nyttjas enbart vintertid 
då betesmöjligheterna är goda. Strax 
söder om Ostvik fi nns en svår passage 
vid fl yttning till och från området. 
I kustområdet fi nns även andra mark-
områden som är viktiga för rennä-
ringen.

Rekommendationer – rennäring
Markområden som har betydelse för rennäringen ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Områden som är av 
riksintresse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som avses i första stycket 3 
kap 5 § MB.
Planering i områden som är viktiga för rennäringen genomförs efter samråd med 
samebyarna.

NÄRINGAR

Samebyar inom Skellefteå kommun.

Ostnäset – av riksintresse för rennäringen.
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Försvarets intressen – Tåme skjutfält
Tåme skjutfält är av riksintresse för totalförsvaret med stöd av 3 kap 9§ Miljöbalken. 
Försvarsmakten hävdar riksintresse för totalförsvaret innanför på kartan markerad gräns. 
Miljöbalken 3 kap 9§, andra stycket: ”Områden som är av riksintresse på grund av att 
de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.”

Historik

Den militära verksamheten vid Tåme skjutfält påbörjades år 1943. Skjutfältet är unikt 
för Sverige, då det är det enda skjutfältet i subarktiskt klimat som riskmässigt med-
ger skarpskjutning med stridsvagn 121/122 samt skarpskjutning med pilammunition till 
stridsfordon 90. Skarpskjutning med stridsvagn 121/122 kräver ett mycket stort riskom-
råde på ca 6–7 mil. Skjutfältet är det enda fält norr om Utö i Stockholms skärgård där pi-
lammunition med så stort riskområde medges. Tåme skjutfält nyttjas främst av Sveriges 
nordligaste förband, dvs för närvarande I19, A9, F21 och hemvärnet. Fältet nyttjas även 
av Försvarets Materielverk (FMV), försvarsindustrin och utländska förband.
Av hänsyn till kringboende råder skjutförbud med grovkalibrig ammunition och spräng-
ning under perioden 15 juni–15 augusti samt från dagen före julafton till och med tret-
tondagshelgen varje år.

Skjutdagar

Länsstyrelsen beslutade 2006–12–20 om slutliga villkor avseende antalet skjutdagar un-
der året och dess fördelning för Försvarsmaktens verksamhet vid Tåme skjutfält enligt 
följande tabell:

Vardag 
totalt

Vardag 
07–17

Vardag 
kväll 
17–22

Vardag 
natt 
22–07

Helg-
dag* 
totalt

Helg-
dag* 
07–17

Helg-
dag*
kväll 
17–22

Helg-
dag* 
natt 
22–07

Totalt 200 dagar 180 180 70 10 20 20 9 0
Varav skjutning 
med stridsvagns-
kanon

30 30 15 2 10 10 0 0

*Med helgdag avses lördag, söndag och helgdag.

Beslut

Regeringen har 2004 beslutat att återvisa överklagan av frågan angående vissa villkor 
för Tåme skjutfält, till Länsstyrelsen med följande motivering: ”Bullerstörningar från 
verksamheten vid Tåme skjutfält och möjligheterna att begränsa dessa var centrala frå-
gor vid tillståndsprövningen av verksamheten 1996.
Regeringen har i beslut 2006–07–13 uppdragit till samtliga länsstyrelser att verka för en 
anpassning av gamla miljötillstånd till miljöbalkens krav. Regeringsuppdraget anger att 

NÄRINGAR
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omprövning av tillstånd som har utfärdats enligt miljöskyddslagen och som har särskild 
betydelse ur miljösynpunkt bör vara avklarade bör vara avklarade till år 2009.
Miljödomstolen avvisar 2008–08–19 Försvarsmaktens överklagande om omprövande 
av verksamheten vid Tåme skjutfält.

Buller

Försvarsmakten har under 2008 gjort en ny buller-
beräkning för Tåme skjutfält. Restriktioner kom-
mer fortsättningsvis att gälla inom det bullerstörda 
området runt skjutfältet.
Kommunens expansionsplaner för Byske tätort 
underlättas i och med införandet av en ny buller-
zon och minskning av försvarets riksintresse runt 
Tåme skjutfält. En ny översiktsplan för Byske tät-
ort kommer att vara klar under 2009.
I Renholmen har kommunen under 80-talet pla-
nerat för ett 100-tal nya tomter för fritidsbebyg-
gelse. I kustplanen bedöms att området öster om 
Renholmen bör detaljplaneläggas om ytterligare 
fritidsbebyggelse efterfrågas i området.
Kommunens ståndpunkt är att omkringliggande 
byar på lång sikt ska kunna utvecklas utan olä-
genhet från skjutfältet. Antalet skjutdagar med 
stridsvagn har slutligen begränsats i antal och 
tider. Inom det bullerstörda området föreslås att 
byggandet m m klarläggs i särskild ordning inom 
ramen för PBL-lagstiftningen.

Rekommendationer – Tåme skjutfält
Kommunen har tidigare anfört att verksamheten vid Tåme skjutfält på längre sikt 
helt bör upphöra till förmån för andra intressen.
Kommunens uppfattning är att skjutning med stridsvagn 121/122 helt ska upphöra 
i avvaktan på en total omprövning av skjutfältet enligt 24 kap 3 och 5 §§ miljöbal-
ken.
Plan- och bebyggelsefrågor bör lösas med utnyttjande av regelverket i Plan- och 
bygglagen. Införande av områdesbestämmelser är en planeringsmetod som kan 
reglera bygglovhanteringen runt Tåme skjutfält. Byggnadsreglerande bestämmel-
ser bör utformas i en dialog mellan kommunen och Försvarsmakten.

NÄRINGAR

På kartorna visas riksintresseområdet 
i sin helhet respektive detaljerat över  
Tåme skjutfält.
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Turism
Skellefteå kommun har genom Tillväxt Skellefteå tagit fram en strategisk plan för ut-
veckling av turistnäringen som ska vara ett underlag och fungera som vägledning för 
framtida vägval, beslut och satsningar för Skellefteå kommun. Den ska även fungera 
som en plattform för det kommande arbetet med utveckling av turistnäringen för andra 
berörda parter.
Turistnäringen är den näring som bedöms ha störst tillväxtmöjlighet globalt sett. Gene-
rellt har norra Sverige attraktionskraft på Syd- och Mellaneuropa, Storbritannien samt 
delar av Asien. Det anses dock svårt att ta sig hit till ett bra pris med olika kommunika-
tioner, bland annat har fl yget en mycket stor betydelse. Andra synpunkter är avsaknad av 
paketerbjudanden, dåligt samordning av utbud, ej bokningsbara aktiviteter samt brist-
fällig information på olika språk. Avsaknad av ”riktiga turisthotell” med hög standard 
nämns också, samt önskemål att hotellen ska vara naturnära, med tillgång till en mång-
fald aktiviteter. Ytterligare synpunkter är brist på utvecklad turistisk infrastruktur samt 
att service och värdskap kan bli bättre. Slutsatsen av denna sammantagna bedömning 
från insamlade synpunkter gör att mönstret pekar mot att regionen har en stor tillväxt-
potential.
I Skellefteå kommun spenderade besökarna under 2006 över 800 miljoner kronor, vilket 
gav underlag till sysselsättning för cirka 700 personer på helårsbasis. 
Naturbaserad turism både vinter och sommar är det högst prioriterade utvecklingsområ-
det. Övriga är sommarturism, shoppingturism, evenemangs- och nöjesutveckling, kon-
ferens- och affärsturism, värdskap samt att öka tillgängligheten för besökare.
Vad gäller sommarturismen har kommunen redan väl uppbyggda marknader med fl era 
intressanta målgrupper. Skellefteå och Byske är fullbokade innan säsongen börjar. Längs 
kusten fi nns dock en outvecklad potential för samma målgrupper med vackra lägen och 
sandstränder. Detta kräver etablering av turistiska boendeanläggningar motsvarande ex-
empelvis Byske camping alternativt en riktig turisthotellanläggning på lämplig plats, 
som kan ge en spin-off effekt i närliggande samhällen.
Översiktsplanen för kusten påverkar förutsättningarna för turismens utveckling genom 
riktlinjer för mark- och vattenanvändning och lokalisering av bebyggelse och verksam-
heter. I översiktsplanen är Kågnäset, Skellefteå älv med starten/ingången i Skellefte-
hamn upp till Skellefteå samt Lövångerskusten, framförallt området vid Bjuröklubb in-
tressanta områden för turism. Här fi nns möjligheter att utveckla naturturism med olika 
åretruntupplevelser.
En utveckling av turismen kräver ett lokalt engagemang där markägare, lokalbefolkning 
och myndigheter är delaktiga i processen. En utveckling av turismen måste också kom-
bineras med infrastrukturella åtgärder.
I översiktsplanen har hittills ett område norr om Storsand, Bjuröklubb reserverats för 
utbyggnad av turismen, d v s en högklassig campingplats, stugbyar samt turistnäring i 
form av hotell etc.

NÄRINGAR
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Det är viktigt att utveckla en förståelse och koppling mellan turism–miljö och natur-
miljö- och naturvård i kustområdet. Åtgärden kan vara att upprätta en mer detaljerad 
studie av dessa områden, främst Lövångerskusten som är område av riksintresse för 
naturvården, friluftslivet samt kulturmiljövården.
Det är även viktigt att i utbyggnadsplanerna av vindkraft respektive skogsavverkning 
väga in/stämma av mot planer avseende investeringar och etableringar inom turistnä-
ringen.

Rekommendationer – turism
Kommunen ska verka för en utökning av bäddar för besöksnäringen i form av ho-
tell, camping, stugor m m.
Turistnäringen ska ytterligare förstärka Skellefteå som en framsynt tillväxtkom-
mun, attraktiv att bo och verka i.
Fördubbla antalet sysselsatta till 2015. Det innebär ytterligare 700 årsanställda 
inom turistnäringen.

NÄRINGAR
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Berggrund
Berggrunden i Skellefteå kommuns kustområde är varierad. I kommunens sydligaste 
och nordligaste delar dominerar s k migmatitgnejs. Kring Kågefjärden och Byske fi nns 
inslag av granit och söder om Skellefteå förekommer ett större område med förgnejsad 
jörngranit. Söder om Byske och strax norr om Skellefteå fi nns inslag av skiffrar och 
gråvackor. 

Lösa avlagringar
Landisens erosion och avlagringar vid isens 
avsmältning har till stor del format landskapet 
vid Skelleftekusten. Hela planområdet har le-
gat under havsytan efter istiden. Kustområdet 
har sedan successivt höjt sig ur havet varpå 
landområdet i stor utsträckning påverkats av 
svallning. I exponerade områden har fi njord-
fraktionerna spolats bort och kala berghällar 
och blockfält av klappersten blottats. Sediment 
från havsvågor och vattendrag har avsatts som 
fi nkorniga havssediment i skyddade lägen.
Kustområdets jordarter domineras av olika typer av moränjordar som ofta är utdragna 
i inlandsisens nordväst-sydostliga riktning till s k drumliner och mindre, mot isrörelse-
riktningen tvärgående ryggar, ändmoräner, DeGeermoräner. Kusten norr om Kågefjär-
den är en utpräglad drumlinkust. Skellefte- och Kågeälvens nedre dalgångar består av 
fi nkorniga sediment som till stor del är uppodlade. Vid älvarnas mynningsområden mö-
ter de fl acka jordbruksslätterna den karga moränkusten vilket gör utloppen ofta mycket 
variationsrika. I skyddade innerfjärdar ansamlas fi nare sediment längs s k ackumula-
tionsstränder. Några av länets största havssandstränder fi nns längs Skellefteås kust, va-
rav den största är Storsanden söder om Bjuröklubb.

Landhöjning
Skellefteå kommun har en lång kuststräcka som uppgår till ca 430 km. Skärgården är 
endast svagt utbildad med ca 190 holmar och öar.   
Landhöjningen är längs Skellefteås kustområde störst i landet med strax över 9 mm/år. 
Nya landområden bildas hela tiden och därmed en mycket intressant dynamik där olika 
växt- och djursamhällen avlöser varandra. Mest påtagligt ses detta i grunda havsvikar 
som inom en mansålder helt kan förvandlas till fast mark med en helt ny vegetations-
miljö. 
Kulturlandskapet har också kontinuerligt förändrats genom landhöjningen – kustnära 
bronsåldersgravar ligger nu på bergknallar, hamnar och fi skeplatser har blivit obrukbara 
och omlokaliserats etc.

GEOLOGI
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Till skillnad från övriga kuststräckor i Kvarken har Skellefteås kust ett större vattendjup, 
färre öar och större inslag av klipp- och sandstränder. Den södra delen av kuststräckan 
är relativt kuperad med många mindre bergkullar, medan den mellersta och norra delen 
är genomgående fl ack med få markerade berg.

Naturgrus – grundvattenresurs
Skellefteå kommun genomkorsas av tre stora grusåsar som når ner till kustområdet – 
Skellefte-, Kåge- och Byskeåsen. Alla grusåsar är vattenförande och dricksvattenresurs 
i dag och för framtida behov. Åsarna är inte orörda utan vissa partier är exploaterade.
Uttag av grus kan påverka grundvattnets kvalitet och kvantitet. Jordlagret utgör ett na-
turligt fi lter och en spärr som kan hindra förorenande ämnen respektive bakterier och vi-
rus att nå grundvattnet. Nederbörden får kortare väg till grundvattnet då vegetationen tas 
bort vilket kan medföra en ojämnare vattenkvalitet och en ökad försurningspåverkan.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) anser bland annat Skellefte-, Kåge- och Bys-
keåsen som speciellt värdefulla på grund av den goda vattentillgången och bedömer att 
de har nationell betydelse för dricksvattenförsörjningen. Källa: SGU RM 115

Naturgrus – naturvärde
De tre nämnda grusåsarna har ett högt naturvärde. I de fl esta åsar har täktverksamhet 
förekommit i varierande skala varpå naturvärdena där har decimerats mer eller mindre. 
Men fortfarande fi nns skyddsvärda partier. Enligt de naturgrusinventeringar som utförts 
i kommunen fi nns det ett antal svallgrusområden längs kusten med höga naturvärden. 
Inventeringarna täcker inte kommunens kust fullständigt.

GEOLOGI

Rekommendationer – naturgrus
2003 färdigställdes arbetet med en materialhushållningsplan för Skellefteå kom-
mun. 
Följande förslag till strategi föreslogs bland annat:

Inga nya tillstånd ges för nya eller utökade täkttillstånd av naturgrus annat än  
 vid mycket välmotiverade fall.

Geologiska formationer i klass 1 samt huvuddelen (90%) av klass 2 bevaras  
 och skyddas från täktverksamhet.

•

•
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Problemområden
Svartmocka/sulfi djordar

Svartmocka/sulfi djordar förekommer på 
fl era ställen längs kusten. Dessa bildades 
under littorinaperioden i ett varmare, sal-
tare och näringsrikare vatten än dagens 
hav. När dessa jordar kommer i kontakt 
med syre på grund av landhöjningen el-
ler mänskliga verksamheter, t ex dikning, 
oxideras sulfi derna till sulfater och sva-
velsyra bildas. Vid regn och snösmältning 
lakas denna ut och försurar de vattendrag 
och sjöar som berörs. Försurningen leder 
också till att metaller, t ex järn, aluminium 
och tungmetaller, frigörs. 

Arsenik i mark och vatten

Där det fi nns sulfi der i berggrunden eller i 
moränen kan halterna av arsenik i grund-
vattnet vara förhöjda. Sulfi drika bergarter 
som vissa skiffrar och andra äldre sedimentbergarter, t ex gråvackor, kan medföra pro-
blem med arsenikhaltigt dricksvatten.
Det är framförallt i bergborrade brunnar detta visar sig. Morän med arsenikinnehåll fö-
rekommer utefter kusten vilket också kan orsaka förhöjda arsenikhalter i dricksvattnet 
och då framförallt från grävda brunnar. Hittills har provtagning ur brunnar från Bovi-
kenområdet och västerut visat förhöjda arsenikhalter.

Radon i mark och vatten

Radon är en radioaktiv gas som människor får i sig genom andningsluften. Med en för-
höjd halt av radon i inomhusluften ökar risken att drabbas av lungcancer. 
Radon i bostäder kan komma från tre olika källor, marken, byggnadsmaterial eller ge-
nom vattnet. En modern ventilation skapar undertryck i byggnaden och kan på det sättet 
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Områden i kustområdet med risk för förekomst av 
svartmocka/sulfi djordar. 

Rekommendationer – 
svartmocka/sulfi djordar
Vid all byggnation ska hänsyn tas till 
svartmocka/sulfi djordar så att den 
inte leder till försurning av vatten-
dragen.
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dra in radonhaltig markluft. Dricksvatten som varit i kontakt med radonhaltig mark kan 
också leda till förhöjda radonhalter. Radon från vatten sprids till luften via duschning 
och matlagning och kan på detta sätt höja halterna av radon i inomhusluften. Mer omfat-
tande undersökningar krävs för att få kännedom om den verkliga bilden av radonhalter 
i vatten. Gränsvärden fi nns för radon i bostäder och i dricksvatten.
För Skellefteå kommun fi nns en radonriskkarta som översiktligt visar områden med 
hög, låg och normal risk för radon i mark och grundvatten. Stora delar av kuststräckan 
klassas som lågriskområde med inslag av högriskområden. Generellt kan sägas att grus-
åsar utgör högriskområde men även vissa moränryggar fi nns markerade på kartan. Kust-
sträckan från Ostvik och norrut mot länsgränsen räknas som högriskområde. Sträckan 
från Bjuröklubb och söderut klassas som normalriskområde.

Rekommendationer – radon och arsenik
Vid planering av nya fritidshusområden är det en fördel att lösa dricksvattenfrågan 
genom gemensamma anläggningar för att ha bättre kontroll på arsenik, radon och 
eventuella föroreningar.

GEOLOGI

Områden med hög risk för markradon i den norra kommundelen. 
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Förorenad mark
Länsstyrelsen i Västerbottens län har genomfört en översiktlig identifi ering av länets 
förorenade områden. Avsikten med identifi eringen är att kartlägga var det fi nns risk för 
markföroreningar från pågående eller nedlagda verksamheter. Att ett objekt är identifi e-
rat behöver alltså inte innebära att det är förorenat. I nästa steg bedöms om det fi nns be-
hov av mera undersökningar. Visar sedan markprover på en förorening blir en sanering 
aktuell.
Inom Skellefteå kommun har 654 objekt identifi erats varav ca 40 inom kustplanens 
område. Om något av dessa områden blir berört i någon form måste undersökning av 
eventuell förorening påskyndas.

GEOLOGI
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Allmänt
Kommunens målsättning är att strand- och grundområden som inte är exploaterade ska 
skyddas med hänsyn till deras betydelse för växt- och djurlivet samt det rörliga frilufts-
livet. Exploateringar undviks i större sammanhängande områden med dokumenterade 
natur- och kulturvärden. På grund av landhöjningen är det också olämpligt att förlägga 
fritidsbebyggelse vid t ex grunda havsstränder. 
I planen har såväl skyddsvärda områden – områden med höga natur- och kulturvärden 
– som områden för fortsatt exploatering redovisats. De sistnämnda fi nns i anslutning 
till tidigare exploaterade områden, där kompletteringsbebyggelse kan accepteras eller i 
anslutning till strandområden som saknar natur och friluftsvärden. Enstaka bygglov för 
nyetableringar i strandnära lägen bör bedömas restriktivt.
Landhöjningen är ett särskilt problem vilket på sikt torde generera ansökningar om 
muddring, nya pirar, längre bryggor, etc för att det även i framtiden ska vara möjligt att 
nyttja vattenområden invid etablerade fritidshusområden. Möjlighet till gemensamma 
brygglägen/båtplatser bör klarläggas och genomföras genom detaljplanering. Utökad 
exploatering av strandområden begränsas med sådant förfarande. Nya enskilda större 
bryggor ska bedömas restriktivt. Små och mobila bryggor bör tillåtas.
Generellt bör strand- och grundområden som inte är exploaterade skyddas med hänsyn 
till deras betydelse för växt- och djurlivet samt för det rörliga friluftslivet. Exploate-
ringar undviks i större sammanhängande områden med dokumenterade naturvärden.
Dispens från strandskydd bör kunna prövas när det handlar om komplettering i områden 
som redan har bebyggelse. Byggnadsnämnden som tillsammans med länsstyrelsen har 
dispensbefogenheten tillämpar utifrån gällande riktlinjer strandskyddsbestämmelserna 
inom kommunen.
Byggande av bryggor och pirar, muddring etc är enligt miljöbalkens defi nition vatten-
verksamhet (11 kap MB) och det krävs enligt huvudregeln tillstånd för sådana verk-
samheter. För vissa vattenverksamheter räcker det dock med att anmäla för samråd till 
länsstyrelsen (12 kap 6 § MB).

Rekommendationer – strandskydd
Strandskyddet regleras i lag som inte kan ändras av kommunala riktlinjer. Kom-
munen tillsammans med länsstyrelsen prövar dock dispenser och har ett visst tolk-
ningsutrymme.
Vattenverksamhet som påtagligt kan påverka landskapsbilden samt växt- och djur-
livet, t ex byggande av stora bryggor och pirar samt muddring, ska undvikas i 
ekologiskt känsliga områden. Vid strandskyddsprövning av stora bryggor och pirar 
ska samordning eftersträvas.
Med nuvarande regelverk krävs en 100 m bred zon som naturmiljö mellan bebyg-
gelsen och vattnet. Kommunen bedömning är att förutsättningarna på platsen bör 
få avgöra hur stort avståndet ska vara och prövningen bör normalt göras i detalj-
plan.

STRANDSKYDD
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NATUR

Skogar med höga värden för natur, kultur och friluftsliv
Skogen inom kustområdet är också en stor tillgång för friluftsliv och rekreation. Kust-
området har stora möjligheter att kunna utveckla en extensiv naturturism, vilket på sikt 
kan öka utkomstmöjligheterna framför allt efter Lövångerskusten. Vid skötsel av skog 
ska hänsyn tas till natur- och kulturvårdens intressen i enlighet med Skogsvårdslagen 
(1995). I Skogsvårdslagen redovisas att skogsbruket ska ske på ett naturanpassat sätt så 
att rekreations-, kultur- och naturvärden beaktas. 
Skogsstyrelsen har fått bredare sektorsansvar och därmed ökat ansvar för naturinven-
teringar, t ex nyckelbiotopsinventering. På senare år har två nya skyddsinstrument för 
skydd av värdefull natur på skogsmark tillkommit, biotopskyddet med syfte att skydda 
värdefulla biotoper (<5ha) för hotade växt- och djurarter samt naturvårdsavtal. Det se-
nare är ett komplement till naturreservat och biotopskydd och bygger till stor del på 
markägarens intresse.

Ansvarsbiotoper
I Skellefteå kommun fi nns fl era livsmiljöer (biotoper) som är typiska för kommunen 
eller där kommunen hyser en stor andel av biotopen i regionen, landet eller i Europa, 
s k ansvarsbiotoper. De successionsstadier som uppkommer vid landhöjningskusten är 
unika för Bottniska viken. Den naturliga dynamiken och de naturliga processerna är 
särskilt betydelsefulla ur natursynpunkt om de fått fortgå ostört under lång tid.
Klippstränder – En betydande del av länets klippstränder fi nns längs Skellefteås kust 
och dessa har ofta höga botaniska värden.
Sandstränder – Skellefteå kommun hyser en betydande andel av länets sandstränder 
och har därmed ett ansvar att bevara dess typiska fl ora och fauna.
Kustskogar – Bottenvikens kustskogar är nationellt och internationellt unika med sin 
dynamik präglad av den kraftiga landhöjningen. Bland successionsstadierna fi nns fl era 
olika skogstyper. Ofta förekom-
mer den typiska albården när-
mast stranden, med ett uppväx-
ande granbestånd längre från 
land. I karga och exponerade 
områden för lågvuxna tall- eller 
granbestånd en hård kamp mot 
vind och vattenbrist. Kustsko-
garna med sin stora variation 
hyser fl era växt- och djurarter 
speciellt knutna till dessa. Kom-
munerna vid Bottenviken har ett 
världsansvar att skydda dessa 
skogar som saknar motsvarighet 
i världen. Kustgranskog.
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Å- och älvmynningar – Skellefteälvens mynningsområde är ett av Norrlands intres-
santaste mynningsområden.
Kustnära sjöar – De kustnära sjöarna i Skellefteå kommun är botaniskt särpräglade i 
jämförelse med sjöarna i länets södra delar.
Betade havsstrandängar – Kågefjärdens betade havsstrandängar är de enda i sitt slag 
i länet. 
Skogsälvar – Åbyälven, Byskeälven, Kågeälven och Bureälven utgör hälften av länets 
älvar med naturlig reproduktion av lax, havsöring och fl odnejonöga.

Ansvarsarter
Ansvarsarter är arter där ett område, t ex en kommun, hyser 
en stor andel av regionens, landets eller Europas population 
och därmed har ett speciellt ansvar för deras överlevnad. För 
Skellefteå kommun gäller detta t ex bergand, grenlav, hav-
torn och ripbär. Några andra arter, t ex strandögontröst och 
bottenviksmalört, är viktiga att ta hänsyn till då de endast fö-
rekommer runt Bottenviken. Kommunerna vid Bottenviken 
har ett gemensamt ansvar att skydda och bevara arter som är 
unika för regionen.

Skyddad kustnatur
Speciellt värdefulla naturområden kan få naturvårdsförordnande och skyddas enligt 7 
kap Miljöbalken. Det fi nns olika skyddsformer, bl a nationalpark, naturreservat, natur-
minne, växt- och djurskyddsområde, biotopskydd eller Natura 2000. Naturmark kan 
också ges skyddsstatus som riksintresse för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård. 
Den koncentration av naturreservat som ofta fi nns längs kust och skärgård speglar ex-
ploateringstrycket och ger ett uttryck för samhällets ambition att slå vakt kring frilufts-
livets och naturvårdens intressen.
I Skellefteå kommun har 21 områden utsetts till riksintresse för naturvård. Fyra av dessa 
berör direkt kust- och skärgårdsområdet och ytterligare ett ligger inom planområdet. Av 
kommunens fem naturskyddade kustmiljöer är fyra reservat och ett naturvårdsområde. 
Längs kommunens kust- och skärgård skyddas tio områden enligt Natura 2000 som är 
EU´s nätverk för skydd av sällsynta biotoper och arter. Flertalet Natura 2000 objekt är 
sedan tidigare skyddade, men avgränsningen kan variera beroende på vad man avser att 
bevara, t ex en art knuten till en viss miljö, en naturtyp eller en hel älvdal.
Kinnbäcksfjärden i kommunens nordligaste del är av riksintresse för naturvård och 
utgörs av Kinnbäcksfjärden, de större öarna Buskön/Kringsön och Pite-Rönnskär, ett 
antal mindre öar och delar av kuststräckan. Fjärden är Västerbottens enda större havs-
vik där inget större vattendrag mynnar och dessutom ovanligt sluten med en fjordlik 
tröskel, varpå vattenomsättningen blir låg. Den kraftiga landhöjningen gör att fjärden 
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snabbt grundas upp och isoleras mer och mer från Bottenviken. I fjärden fi nns olika 
moränformer som ger området ett karaktäristiskt utseende med transversalmoräner och 
drumliner. Stränderna är till största delen acumulationsstränder med en för Bottenviken 
representativ vegetation. Buskön/Kringsön är kommunens näst största skärgårdsö och 
består till största delen av talldominerad kulturskog, men har fl era delområden med in-
tressant natur. Hela fjärden har stor betydelse för fågellivet. Kinnbäcksfjärden är ett av 
de värdefullaste områdena av sitt slag och bör med hänsyn till hotbilden snarast skyddas 
(Naturvårdsverket 2000). 
Åbyälven är kommunens nordligaste skogsälv. Från länsgränsen och till mynningen är 
fallhöjden 155 m och är på den sträckan brantare än någon annan norrlandsälv. 
Vid Hednäs fi nns ett vattenkraftverk, men för övrigt är Åbyälven skyddad mot vidare 
utbyggnad. Genom nätverket Natura 2000 skyddas vattenområdet. Älven omges till 
största delen av skogsmark, men odlingsmark fi nns vid byarna Ålund, Källbomark och 
Åbyn. 
Åbyälven är ett viktigt reproduktionsvatten för många havsvandrande fi skarter, t ex lax, 
havsöring, harr, lake, sik och fl odnejonöga. I älven fi nns även utter och fl odpärlmussla. 
Älven har en mycket stor betydelse för friluftslivet och sportfi ske. Fredningsområden 
som reglerar fi sket med nät och fasta redskap fi nns i älvens mynning. 
Byskeälven är en av få outbyggda skogsälvar i Sverige. Den rinner från de inre delarna 
av Norrbotten och genom Byske samhälle för att mynna i Bottenviken. Älvlandskapet 
har fl era mycket höga geovetenskapliga värden. Avseende växtlivet är Byskeälven en av 
de artrikaste skogsälvarna. Älven är viktig som reproduktionsvatten för lax och havs-
öring och hyser ett av norra Sveriges starkaste utterbestånd. Den mycket skyddsvärda 
arten fl odpärlmussla förekommer i älven och i några av dess bifl öden. Älvdalen har 
mycket stor betydelse för friluftlivet och sportfi s-
ket. Den är av riksintresse för naturvård, friluftsliv 
samt kulturmiljövård och vattenområdet skyddas 
enligt Natura 2000. Älven är skyddad mot vat-
tenkraftsutbyggnad och i mynningsområdet fi nns 
fredningsområden för fi ske med nät och fasta red-
skap. 
Utstenarna är en mindre skogsbevuxen skär-
gårdsö i Bredviksfjärden mellan Byske och Kåge. Ön är låg och fl ack och till största 
delen bevuxen med granskog. Utstenarna är ett naturreservat och även Natura 2000 
objekt.
Kågefjärdens havsstrandängar är Västerbottens enda nuvarande betade havsstrand-
äng. Skogsmarken och strandängarna har ett tydligt inslag av kulturmarksväxter. Loka-
len ingår i nätverket Natura 2000. 
Kalkstenstjärn är en klassisk växtlokal för den i Sverige mycket sällsynta fi nnrosen, 
men hyser även andra sällsynta och hänsynskrävande växter. Områdets höga botaniska 
värden har gjort att det utsetts till naturreservat, Natura 2000 objekt och riksintresse för 
naturvård. 
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Burehällorna är en ö i direkt anslutning till kusten söder om Bureå med omfattande 
hällmarker och sandständer. Hällorna är ett mycket uppskattat utfl yktsmål och skyddat 
som naturvårdsområde.
Innerviksfjärdarna är Skellefteås största lövskogsområde och omfattas av Skellefteäl-
vens mynningsområde samt Norra och Södra Innerviksfjärden. Området är en av norra 
Västerbottens viktigaste häck- och rastlokaler för våtmarksfåglar. Marken är tills största 
delen fl ack med vidsträckta sedimentslätter och många varierade naturtyper. Här fi nns 
grunda accumulationsvikar, strandängar, sumpskogar, kärr samt skogs- och jordbruks-
mark. Innerviksfjärdarna är av riksintresse för naturvård och till största delen skyddat 
som naturreservat. 
Fjälbyn Skogen är genomgående naturskogsartad med beståndsåldrar på omkring 200 
år. I områdets centrala delar ligger en myr som omges av gammal mager tallskog.  I 
norra delen dominerar mossrik granskog medan de södra delarna intas av ett barrblandat 
bestånd. Öster om myren fi nns ett sumpskogsstråk. Döda träd fi nns i måttliga till rikliga 
mängder och utgör olika trädslag och nedbrytningsgrad. Det är torrträd och lågor av 
gran som dominerar. I området fi nns inga spår av bränder. 
Det är mycket ovanligt med så pass opåverkade kustbarrskogar i regionen. Avståndet till 
Bottenvikskusten är endast 1 km. Området skyddas som naturreservat och Natura 2000 
objekt.
Lövångerskusten inklusive 
Gärdefjärden omfattar en ca 
50 km lång sträcka söder om 
Skellefteå från Vändskären till 
Malören i Robertsfors kom-
mun. Området är mer omväx-
lande än västerbottenskusten i 
övrigt. Kuststräckan är av stort 
geovetenskapligt intresse med 
landhöjningsprocesser och stor 
mångformighet. Längs kusten 
fi nns fl era sällsynta växtarter. 
Området hyser fl ertalet viktiga 
fågel- och häckningslokaler, däribland den igenväxande Gärdefjärden med arter som 
grå- och svarthakedopping samt dvärgmås. Hela kustområdet är av riksintresse för na-
turvård och Gärdefjärden är dessutom skyddad som naturreservat och Natura 2000 om-
råde.
Skallöns västra del utgör en bruten och varierad kuststräcka. Skogen är generellt gam-
mal med ovanligt lite påverkade bland- löv- och barrskogar. I området fi nns urskogs-
artade kärnområden och ostörda landhöjningsmiljöer. Skogen är livsmiljö för fl ertalet 
sällsynta och rödlistade naturskogsarter och är även värdefull för fågellivet. Som ett 
bevis på områdets höga naturvärden skyddas det som naturreservat och enligt Natura 
2000. Skogsvårdsstyrelsen har avgränsat fl era mindre kärnor med höga naturvärden, s k 
nyckelbiotoper. 
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Skötgrönnan är en skärgårdsö långt ute i kustbandet nordväst om Skallön. Naturen är 
särpräglad med sand- och grusavlagringar och rundslipade hällmarker. Ön är ett po-
pulärt utfl yktsmål och omges av långgrunda sandstränder. Skötgrönnan skyddas som 
naturreservat och Natura 2000 objekt. Ön tillhör Piteå kommun.
Bjuröklubbs naturreservat är Västerbottens östligaste kustavsnitt. Klubben består av 
ett 47 meter högt kalspolat berg. Området är kraftigt exponerat av havets vindar och 
vågor som ger naturen en varierad och speciell prägel. Marken består av klipp- och 
blockstränder, klapperstensfält, sanddyner, karg ris- och hedvegetation samt svallande 
moränjordar. 
I sydost skjuter Grundskatan ut som en 700–800 meter lång stenrevel i havet. Storsanden 
söder om Bjuröklubb är med sina dryga 1,5 kilometer Västerbottens längsta sandstrand. 
I höjd med Bjuröklubbs fyr växer fjällväxten ripbär på sin enda kända kustlandsföre-
komst i landet. Vattenvegetationen utanför de östra delarna är rik med fl era ovanliga och 
för Västerbotten sällsynta arter av kransalger. Skogarna inom reservatet är delvis natur-
skogsartade med förekomst av hotade insekter, i synnerhet i de kustnära delarna.
Bjuröklubb är en av norr-
landskustens viktigaste 
lokaler för studier av fåg-
larnas fl yttning under höst 
och vår. Hela Bjuröklubb 
är skyddat som naturreser-
vat och Natura 2000 objekt 
samt ligger inom lövång-
erskusten. Bjurön-Fällan 
är utpekat som kulturmiljö 
av riksintresse med en rad 
lämningar från månghund-
raåriga aktiviteter.

Skyddsvärda naturområden
Längs Skellefteås kust fi nns ett antal områden med höga naturvärden som ännu inte har 
ett fullgott skydd. Dessa har ofta höga värden för t ex skogs- och vattenlevande växt- 
och djurarter, fågellivet samt för friluftsliv och rekreation. Till stöd för bedömningar av 
planerade naturreservat, har bland annat kommunens och länsstyrelsens naturinvente-
ringar använts.
De kustområden inom kommunen som hyser höga naturvärden och som varken är skyd-
dade eller tidigare beskrivna anges från norr till söder.
Romelsöns sydöstra del  Naturskogen på Romelsöns sydöstra del hör till de äldsta och 
mest opåverkade skogarna både i Skellefteås skärgård och i länets kustregion som hel-
het. Vedsvampfl oran är synnerligen rik med förekomster av fl era mycket ovanliga och 
starkt hotade arter. Variationsrikedomen med ständiga växlingar mellan olika skogsty-

NATUR

Grundskatan vid Bjuröklubb.



39

per, orördheten, rikedomen på död ved av både gran och tall och den rika svampfl oran 
motiverar att området förs till den högsta värdeklassen. Området är även ett attraktivt 
och lättillgängligt utfl yktmål.
Hela området bör skyddas från alla typer av ingrepp, såväl produktiv skogsmark som 
impediment. På grund av att objektet är smalt och utsatt, kan åtgärder för att modifi era 
skogsbruket i delar av skogsmarken som gränsar till området, bidra till att förstärka om-
rådets naturvärden. Området bör snarast skyddas som naturreservat.
Vånören–Malören  Vånörens östra del är ett kraftigt exponerat kustavsnitt med hårt 
svallade blockstränder, kalspolade hällar och klapperstensavlagringar. I området fi nns 
ostörd men lågproduktiv kustbarrskog och kustlövskog. Floran är karaktäristisk för ex-
ponerade kustområden och inkluderar sällsynta växter. Orördheten, variationsrikedo-
men och inslaget av starkt hotade arter gör att skyddsvärdet är mycket stort. Området 
kring Tärnören är dåligt inventerat men har införlivats i objektet. Skogsbruket kan här 
fortsättningsvis bedrivas som idag. 
Malören är ett ovanligt ostört och mångformigt kust- och skärgårdsområde med en större 
barrskogsö, ett litet fågelskär och en skyddad kuststräcka vid Sjöbodsundet med uddar, 
vikar och en lång rad typiska havsstrandväxter. Området innehåller utmärkta fågelbioto-
per och en av Skellefteås skärgårds största och mest intakta barrnaturskogar.
Skogsskötselåtgärder bör helt undvikas på Malören/Buskgrundet, i nyckelbiotopen på 
Nygrundsudden och i strandnära områden. Malörgrundet bör skyddas från landstigning 
under fåglarnas häckningstid. 
Petberget  Ett stort kustområde med improduktiva hällmarker och klapperfält, med 
gammal tallskog och i den västra delen mer sluten blandskog. Inslaget av riktigt gamla 
tallar, död tallved och senvuxna aspar är särskilt värdefulla inslag i området. Storleken 
och orördheten motiverar tillsammans ett högt värde. Närheten till Bjuröklubb förstär-
ker områdets turistiska värde. Området bör skyddas från ingrepp genom inrättande av 
naturreservat.
Kallviken–Klippskatan Trots 
enstaka fritidshus har området en 
utpräglat orörd karaktär. Det domi-
neras av kraftigt exponerad kust-
granskog med inslag av lövträd och 
svagt utvecklade lövbårder mot ha-
vet. Underlaget utgörs av kalspo-
lade klippor och klapperstensfält. 
Området har en mycket välutveck-
lad fl ora av framför allt trädlevan-
de lavar med fl era mycket sällsynta 
och starkt utrotningshotade arter. 
Området har högsta skyddsvärde. 
Områdets inre delar bör snarast skyddas som naturreservat eller biotopskyddsområde. 
Alla former av störande ingrepp bör undvikas i området, t ex trädavverkning, grävning, 
schaktning, bebyggelse, etc.

NATUR

Kallviken.



40

Ledskär–Avanäset m m  Området utgörs av en exponerad kuststräcka med det breda 
Avanäset som i sydlig riktning skjuter ut i Bottenviken. Öster därom ut mot havet lig-
ger ön Ledskär och i en vik väster om Avanäset den mindre ön Grönnborg. Intill ligger 
också några mindre trädlösa skär. Stränderna är vanligtvis steniga eller utgörs av klippor 
men på några ställen i mer skyddade vikar förekommer fi na sandstränder. Ledskär präg-
las av klipphällar och stora klapperstensfält. Avanäset reser sig 30 meter över havsytan 
och även här utgörs underlaget av berghällar, klappersten och kraftigt svallad morän. I 
svackorna förekommer små näringsfattiga myrar. Den största av dessa omsluter den på 
Avanäset centralt belägna Lomtjärnen.
De högre belägna delarna av fastlandet upptas av omfattande arealer hällmarkstallskog 
av naturskogskvalitet. Dessa skogar är öppna och luckiga och varierade med minst tre 
generationer tallar, de äldre upp till ca 300 år. I svackorna och i de fl ackare partierna 
närmare stränderna växer kustgranskogar, ömsom luckiga och skiktade, ömsom täta och 
självgallrande. Mindre partier med gråalbårder förekommer. Död ved förekommer spar-
samt och då främst i form av stående döda träd men även fl äckvis som lågor av både tall 
och gran. 
Området hyser mycket höga friluftsvärden med varierande topografi , vackert läge vid 
bottenvikskusten och är relativt tillgängligt. Områdets storlek och dess opåverkade kust-
barrskog ger det ett stort värde för hotade arter. Området bör skyddas från ingrepp ge-
nom inrättande av naturreservat.
Juviksskäret  På den orörda och varierade skärgårdsön Juviksskäret fi nns klipphällar, 
klapperstensfält och orörd tall-, gran- och rönnskog. Lavfl oran inkluderar mycket säll-
synta och starkt hotade arter vilket motiverar att ön placeras i högsta naturvärdesklass. 
Alla typer av ingrepp måste förhindras i den ekologiskt känsliga naturmiljön på Juviks-
skäret. Besökarna bör informeras om ön höga naturvärde för att undvika störningar. De 
höga naturvärdena bör säkerställas genom bildande av naturreservat.

Namn Objekttyp Total areal (ha) Karta
Romelsöns sydöstra del Naturskog 439 2
Vånören–Malören Kust- och skärgårdsområde 1826 5
Petberget Kustområde, inslag av naturskog 325 6
Kallviken–Klippskatan Havsudde, naturskog 45 7
Ledskär–Avanäset Kust- och skärgårdsområde, naturskog 490 7
Juviksskäret Skärgårdsö, naturskog 25 7

Skyddsvärda naturområden inom planområdet.
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Rekommendationer – natur
För Skellefteå bör en stor del av naturskyddet inriktas på att bevara livsmiljöer 
som är typiska för kommunen eller där kommunen hyser en stor andel av biotopen 
i regionen, i landet eller i Europa, s k ansvarsbiotoper.
Längs Skellefteås kust fi nns stora områden med höga naturvärden som inte är 
skyddade och därmed löper stor risk att på sikt försvinna. Det visar bland annat de 
naturinventeringar som kommunen utfört inom kustområdet, på skogsmark och i 
grunda havsfjärdar. Inventeringarna är en god kunskapskälla och till stor hjälp vid 
framtagandet av kommunala planer och utarbetandet av strategier.
De områden som på kartbilagorna har markerats som värdefull naturmark ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess naturvärden. 
Utförlig text se rapporterna: Skogar med höga naturvärden i Skellefteå kommun 
och Kust- och skärgårdsområden med höga naturvärden i Skellefteå kommun.
För kommun och länsstyrelse fi nns möjlighet att avsätta naturreservat. För att nå 
upp till miljökvalitetsmålet Levande skogar krävs även frivilliga avsättningar från 
skogsbolagen, privatskogsbruket m fl . Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 
är två sätt att bevara och utveckla höga naturvärden på exempelvis privatmark. 
Certifi eringen av skogsbruk enligt FSC och PEFC, det senare är speciellt anpas-
sat till privatskogsbruket, bidrar till att skydda ur naturvårdssynpunkt värdefull 
skogsmark.

Odlingslandskapet
I odlingslandskapet har det skett stora förändringar under de senaste 150 åren. Rationa-
liseringen av jordbruket har inneburit att landskapsbilden förändrats och odlingsland-
skapets småbiotoper (åkerholmar, dikesrenar m m) försvunnit till stor del. Slåtter- och 
betesmarkerna som var mycket vanliga förr har minskat kraftigt. Lågproduktiva marker 
brukas inte längre utan planteras med skog eller växer igen med lövsly. Dessa föränd-
ringar har varit negativa för den biologiska mångfalden och många arter av fåglar, väx-
ter och insekter har minskat avsevärt. 
Längs kusten fi nns en koncentration av ängs- och hag-
marker vid Åbyälvens och Kågeälvens mynningsområ-
den och dalgångar. Flertalet av dessa har höga naturvär-
den, däribland Kågefjärdens betade havsstrandängar som 
är de enda av sitt slag i Västerbotten. Värdefull odlings-
mark fi nns även i Byskeälvens dalgång, samt vid Gärde-
fjärdens och Innerviks naturreservat.
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Rekommendationer – odlingslandskapet
Med utgångspunkt från de nationella, regionala och kommunalt utformade mil-
jömålen ska kommunen verka för att odlingslandskapets värden bevaras och ut-
vecklas. Exempel på sådana åtgärder är att undvika exploatering av odlingsmark 
med höga natur- eller kulturvärden, verka för att ansvarsbiotoper och ansvarsarter 
i kommunen bevaras, sköta jordbruksmark i anslutning till höga naturvärden så 
att dessa kvaliteter bevaras samt att värna om jordbrukslandskapets estetiska och 
kulturhistoriska värden. En förutsättning för att jobba vidare med dessa åtgärder är 
att en naturvärdesinventering av Skellefteås odlingslandskap genomförs.

Fågellivet 
Kustfågelfaunan i länet inventerades av länsstyrelsen under åren 2001–2002. Här be-
skrivs några av kustområdets viktigaste områden för fågellivet från norr till söder.
Kinnbäcksfjärden, och då främst dess inre delar är fågelrik och viktig för fl era arter 
simänder som häcknings-, ruggnings-, och rastlokal. Speciellt fågelrik är ön Grönnan 
allra längst in i fjärden. Hela Kinnbäcksfjärden, med innerskärgårdar och grunda sund 
och djupt skurna vikar utgör en för fågellivet sammanhängande bevarandevärd enhet.
I Åbyfjärden ligger ett antal öar varav Timmarksgrundet i ytterfjärden har ett rikt 
fågelliv. Detsamma gäller för öarna Yttre Lönngrundet, Spärringsgrönnan och Tåm-
grönnan i Tåmfjärden där fågelrikedomen ökat kraftigt i arter och antal sedan inven-
teringen 1976. Det område som sträcker sig från Kågnäsudden till Tåmgrönnan har 
överlägset ökat mest av samtliga områden längs Västerbottenskusten sedan den tidigare 
inventeringen.
Flakaromsgrönnan i Byskefjärden är trots sin ringa storlek och närheten till havsbadet 
ett av länets viktigaste fågelskär. Här bör snarast landstigningsförbud införas.
I Hålfjärden fi nns fi na fågelskär som Snusan och Brottören. Den senare har långa, 
fl acka och örtrika stränder samt en avsnörd lagun och är ett av de mest intressanta fågel-
lokalerna i norra länshalvan. På Snusan har det skett en stor förändring i fågelfaunan 
jämfört med tidigare inventeringar.
I Skelleftebukten ligger de fågelrika öarna Sör- och Nörd-Olsgrundet. Den norra ön 
är trots närheten till Rönnskärsverken en av norra länshalvans viktigaste kustfågelskär 
med Västerbottens största gråtrutskoloni. Under 2002 hittades hela 357 par av 18 arter 
på ön.
Det lilla klapperstensskäret Tällörevet norr om Burehällorna har ett sjudande fågelliv 
där landstigningsförbud bör övervägas.
Hela området mellan Skötgrönnan och Bjuröklubb med Vånören som hjärta är intres-
sant ur fågelsynpunkt med fl era fi na fågelöar. Det grunda sundet väster om Malören 
har en mängd kvaliteter som ger ett rikt fågelliv. I de södra delarna av Bäckfjärden 
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fi nns fl era fågelskär av varierande storlek. På en av de mindre, Djuputtingsgrundet, åter-
fanns länets största koloni av dvärgmås vid 2002 års inventering. 
Brattåsfjärden som helhet har ett rikt fågelliv där det mest intressanta noterades på 
några småöar 250 m norr om Djupvarpsudden.
Älgträsket mellan Uttersjöbäcken och Lövång-
er är en för våtmarksfåglar mycket betydelsefull 
häcklokal. Sjöns östra sida med vikar och vid-
sträckta vassbälten är tillsammans med viken 
mellan Näset och Lappviken den mest skydds-
värda och betydelsfulla delen. Årligen häckar 
bland annat fl era par gråhakedopping och regel-
bundet även brun kärrhök. Dvärgmås ses ofta 
vid Älgträsket under häckningstid.
Området kring Kallviken har i söder fl era fi na 
fågelöar, där den natursköna Småskär kanske 
är områdets mesta fågelö. 

Namn Objekttyp Total areal (ha) Karta
Renholmsgrundet Skärgårdsö 1 1
Rönnskärsgrönnan Skärgårdsö 1 1
Kinnbäcksfjärden Örik havsfjärd 4 275 1
Timmarksgrundet Skärgårdsö 27 1
Yttre Lönngrundet Skärgårdsö 19 1
Tåmgrönnan Skärgårdsö 2 2
Spärringsgrönnan Skärgårdsö 2 2
Långgrundet Skärgårdsö 9 2
Flakaromsgrönnan Skärgårdsö 1 2
Romelsöhällan Skärgårdsö 2 2
Galten, Patran Skärgårdsöar 19 2
Ommenstenarna Skärgårdsö 1 3
Snusan Skärgårdsö 2 3
Brottören Skärgårdsö 26 3
Holmar NO Storgrundet Skärgårdsöar 3 4
Nörd-Olsgrundet Skärgårdsöar 3 4
Sör-Olsgrundet Skärgårdsö 6 4
Tällörevet Skärgårdsö 1 5
Sundet V om Malören Sund 123 5
Södra Bäckfjärden Örik havsfjärd 418 5
Brattåsfjärden Örik havsfjärd, barrskog 237 6
Älgträsket Fågelsjö 173 6
Småskär Skärgårdsö 28 7

Värdefulla områden för fågellivet.
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Havsörn 
Havsörnen var praktiskt taget utrotad i Sverige under många år, men i dag är situationen 
en annan. Ornitologer har observerat allt fl er havsörnar inom kommunens kustområde 
på senare år, vilket tyder på att havsörnshäckningar kan förekomma. 
Hoten är dock många mot denna störningskänsliga fågelart. Exploatering av mark för 
bebyggelse, vägar och olika industriändamål kan spoliera häckningsområden för all 
framtid. Ökad tillgänglighet (genom nya vägar, snöskotrar etc) och ett ökat friluftsliv 
kan lätt medföra ökade störningar vid bona, och kan även underlätta och medföra ökad 
risk för illegal förföljelse. En ”ny” potentiell hotfaktor är vindkraften och en lokalisering 
av stora vindkraftparker till kustområden kan innebära en stor risk för förhöjd dödlighet 
genom kollisioner. 
För att den positiva trenden ska fortsätta för havsörnen och att en livskraftig stam åter 
ska kunna etablera sig längs vår kust är det mycket viktigt att områden som idag är lite 
påverkade av mänsklig närvaro får fi nnas kvar. För att havsörnarna ska lyckas med 
häckningen är det särskilt viktigt att de inte störs från påbörjad häckning fram till det att 
ungarna lämnar boet.
Den svenska rödlistan (listan över hotade och missgynnade växter, svampar och djur) 
hänför havsörnen till kategorin Missgynnad (NT) enligt IUCN:s kriterier. Havsörnen är 
särskilt nämnd i EU´s fågeldirektiv samt i ett antal konventioner. 

Rekommendationer – fågellivet
Områden värdefulla för fågellivet bör skyddas genom bildande av naturreservat 
eller upprättande av särskilda föreskrifter. 
Havsörnen är en naturlig del av den biologiska mångfalden i Skellefteå kommun 
och bör därför visas sådan hänsyn vid all planering i kustområdet att en återetable-
ring kan ske på sikt och därefter en livskraftig population upprätthållas. 

NATUR
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Vatten
Sjöar 

Inom planområdet fi nns ca 150 sjöar 
större än 1 ha. De största sjöarna åter-
fi nns i södra kommundelen. Sjöarna är i 
allmänhet grunda och de som ligger vid 
jordbruksmark är näringsrika. I vissa fall 
är näringshalterna så höga att de orsakar 
oönskad algblomning. I många av sjöarna 
är vattennivåerna sänkta genom utdikning 
vilket ytterligare har minskat vattendjupet 
och i vissa fall kraftigt påskyndat igen-
växtning och därmed sjöns åldrande. Flera 
sjöar är också helt torrlagda.
Sjöarna har stor betydelse för djur- och 
växtlivet. Många är viktiga fågelsjöar och 
fungerar som häckningslokaler. Fiskbe-
stånden i kustsjöarna består ofta av gäd-
da, abborre, mört, lake, gärs, och ruda. I 
fall sjön står i förbindelse med havet kan 
den ha stor betydelse som lek- och upp-
växtplats för kustlevande fi skbestånd. De 
grundaste sjöarna kan få syrebrist vintertid 
vilket försämrar förhållandena för många 
vattenlevande organismer men kan gynna 
t ex fågellivet.

Grunda bottnar, havsvikar och fjärdar

Grunda bottnar, och då särskilt de vegetationsklädda, har ofta höga bevarandevärden 
och stor betydelse som reproduktions-, tillväxt- och födolokaler för såväl fi sk- och få-
gelarter som biologisk mångfald i övrigt. Landområden i anslutning till grunda bottnar 
har även de ofta höga biologiska värden.

Flador och glosjöar – viktiga fi sk- och fågelsjöar

I landhöjningsområden sker förändringar då en havsvik förlorar kontakten med omgi-
vande hav och utvecklas till en sötvattensjö. Inledningsvis begränsas vattenutbytet mel-
lan viken och havet av en bottentröskel, ett första stadie som kallas fl ada. Då havsvatten 
endast kan nå den forna viken vid stormar och högvattenperioder benämns vattenbas-
sängen glosjö. I områden med fritidsbebyggelse har ofta vikarnas grunda trösklar sänks 
genom muddring. Detta får till följd att vi i kommunen får färre kustsjöar i framtiden. 
Ett exempel på detta fenomen är Storgrundsviken norr om Skelleftehamn. 
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Till skillnad från grunda havsvikar värms fl ador och glosjöar snabbare upp under som-
rarna och bottenfryser lättare under vintern. Båda stadierna är starkt föränderliga vat-
tenmiljöer. Den minskande salthalten 
gör att växtsamhällen successivt avlöser 
varandra till att slutligen helt ersättas av 
sötvattensarter. Flador och glosjöar är 
mycket gynnsamma för fi sk och fågel.
Två av skogsälvarna har till följd av 
höga naturvärden regelmässiga områ-
desskydd. Byskeälven är utpekad som 
riksintresse för naturvård och är liksom 
Åbyälven skyddad som Natura 2000-
område.

Vattendrag

Längs kommunens kuststräcka mynnar ca 70 namngivna vattendrag och ytterligare en 
stor mängd små bäckar. Vattendragen har stor ekologisk betydelse som förbindelselänk 
mellan land och hav. Många havslevande fi skarter utnyttjar vattendragen som lek- och 
yngeluppväxtområden. De små kustnära bäckarna är de vattenområden i vår kommun som 
är mest utsatta av mänsklig påverkan och har följaktligen det största restaureringsbehovet. 
Försämrad vattenkvalitet blir ofta resultatet av ovarsam markanvändning, muddringar, 
felbyggda vägtrummor som skapat vandringshinder m m. Markanvändning i form av 
markavvattning, sjösänkningar och jordbruksverksamhet i områden med sulfi dleror har 
ökad belastningen av giftigt aluminium och surt vatten till vattenmiljön. Dessutom är 
nedfallet av försurande ämnen störst i kustområdet. Kunskapen om fi skuppvandring 
och naturvärden i många små vattendrag är bristfällig. Utifrån dagens kunskap listas 
värdefulla vattendrag nedan. De potentiellt värdefulla vattendragen har tidigare haft 
fi skvandring från havet som upphört på grund av mänsklig påverkan, men där naturvärden 
kan återskapas genom restaurering. 
Mindre kustmynnande vattendrag värdefulla för fi skereproduktion redovisas i bilaga 1.

Bäck-  och älvmynningar, estuarier

Mynningsområden i havet utgör värdefulla miljöer med en hög biologisk produktion. 
Sött vatten från vattendragen blandas med det saltare havsvattnet. Minskad strömhastig-
het bidrar till en deposition av fi nsediment som ibland formas till deltan. Tyvärr saknas 
mycket kunskap om våra mynningsområdens naturvärden men vi vet att det har stor 
betydelse för bland annat fågellivet och att dessa områden snabbt blir isfria på våren. 
Finska undersökningar visar att här fi nns viktiga lekområden för fi sk.

NATUR
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Havet

Havsmiljön är relativt artfattig. Men det betyder inte att det fi nns få organismer där. Det 
är istället ofta många organismer av samma art. Artfattigdomen beror till största delen på 
att vattnet är bräckt med en salthalt som ligger mellan insjöars och världshavens. Fram-
för allt i de kustnära vattnen fi nns en hel del sötvattensarter. Andra är bräckvattenarter 
och speciellt anpassade till den speciella miljön. Att det är få arter innebär att miljön blir 
mer känslig för störningar.
Fiskfaunan utgörs av en blandning av söt- och 
saltvattensarter. Fiskarna brukar också indelas i 
varmvatten- och kallvattenarter. Varmvattenar-
terna förekommer hela året i grunda kustområ-
den och är stationära. Hit hör de allra fl esta söt-
vattenarterna, abborre, gädda, mört, gers, braxen, 
id och löja. Kallvattenarterna domineras av strömming, siklöja, sik och hornsimpa. De 
lever ofta på lite djupare vatten men kommer in på grundare kustnära områden vintertid. 
Många av sötvattenarterna gör lekvandringar upp till sjöar och vattendrag. Dessa vatten 
värms upp fortare under våren och fi skynglen får en snabbare tillväxt och bättre över-
levnad. 
Längs vår kust fi nns två arter av säl, vikare och gråsäl. Gråsälen var nära utrotning på 
grund av miljögifter och hård jakt men bestånden beräknas nu öka med 7% årligen. 
Vikaresälen som också varit utsatt för miljögifter och jakt har en lägre ökningstakt på 
ca 4%. Skyddsjakt på gråsäl är numer tillåten. Till skillnad från övriga länet fi nns inget 
område längs Skellefteås kust som är undantaget från jakt.

Rekommendationer – vatten
Bygg- och miljökontoret bedriver för närvarande ett projekt för att analysera de 
viktigaste orsakerna till kustvattendragens idag mycket dåliga status vad gäller 
fi skförekomst. Utifrån resultaten kommer restaureringsåtgärder som gynnar fi sk-
vandring och reproduktion av kustlevande fi skbestånd att föreslås och påbörjas. 
Vattendrag inom kustområdet måste visas sådan hänsyn i planeringen att levnads-
förhållandena för fi sk och andra organismer inte påverkas negativt.
Sänkta och torrlagda sjöar bör återställas med hänsyn till kulturhistoriska värden 
och pågående markanvändning.
I detaljplaneprocessen kommer intressekonfl ikter att regleras. Åtgärder och rikt-
linjer bör läggas fast i respektive detaljplan. Några övriga regleringar tas inte fram 
i kustplanen.

NATUR
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KULTURMILJÖ

Allmänt
Naturvårdsverket har tillsammans med bland annat Riksantikvarieämbetet arbetat fram 
förslag till delmål för att uppnå de nationella miljömålen i fråga om målet ”Hav i ba-
lans samt levande kust och skärgård”. Angående kulturmiljön säger man i delmål 3: 
Kulturmiljövärden och sociala värden vid kuster och i skärgårdar och hav bevaras och 
utvecklas. 
På uppdrag av Skellefteå kommun har Skellefteå museum utarbetat ett underlag till 
program för kulturmiljövård. Syftet är att i programmet defi niera de kulturhistoriska 
värdefulla miljöerna i kommunen och peka på vad som krävs för säkerställande av dessa 
värden. Programmet låg färdigt 2006 med namnet ”Våra kulturmiljöer”.
Detta innebär bland annat att:

Kust- och skärgårdslandskapets karaktäristiska bebyggelsemönster – byggnader,  
 anläggningar och brukade marker – är bevarat och vårdat.

Det marinarkeologiska arvet är känt och skyddat mot förstörelse.
Samhället verkar för att typiska näringar och verksamheter av betydelse för kultur- 

 miljön kan fortleva, utvecklas och kompletteras.
Fornlämningar och kulturmiljöer över och under vatten beaktas vid exploatering för  

 bebyggelse, fi ske, vattenbruk, sjöfart och vindkraft m m.
Kulturhistoriskt värdefulla hamnar och havsanknutna industrimiljöer bevaras och  

 utvecklas med bibehållen karaktär.

Förhistoriska boplatser och gravar
Kusten har alltid varit ett värdefullt resursområde för människor, alltsedan inlandsisen 
drog sig tillbaka för ca 10 000 år sedan. Från stenåldern fi nns kustnära boplatser, ofta 
vid de dåtida älvmynningarna. Stora mängder sälben har påträffats på dessa platser, som 
idag p g a landhöjningens effekter ligger på 50–80 m över havet. Längs hela den nuva-
rande kusten, på nivån 25–35 m ö h, fi nns en stor mängd gravrösen och stensättningar, 
som i allmänhet dateras till bronsålder eller järnålder. Rösena placerades strategiskt i 
det forntida landskapet och man anser att de kan ha fungerat som revirmarkering för en 
grupp människor. På senare år har också boplatslämningar på lägre nivåer upptäckts, 
kanske med anknytning till gravarna. Både forntida boplatser och gravar är lagskyddade 
fornlämningar (KML 2 kap).

Lämningar efter fi ske och fångst
På lägre höjd fi nns spår efter bosättningar och fi skelägen m m, de fl esta med anknytning 
till näringsfång i maritim miljö. Från järnåldern och framåt fi nns tomtningar (spår efter 
tillfälliga bosättningar för fi ske och fångst), giströsen (lämningar efter torkställningar 
för nät) och båtlänningar. Labyrinter är också karaktäristiska för norra norrlandskusten. 

•

•
•

•

•
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En av tomtningarna på Bjuröklubb.

KULTURMILJÖ

Inom kommunen fi nns labyrinter 
bland annat på Bredskär och i Black-
hamn. Dessa stenkonstruktioner har 
setts som kultiska – magiska, men 
har kanske ibland varit tidsfördriv 
för de sjöfarande. Kompassrosor, 
som är lagda stenrader i riktning ef-
ter väderstrecken, fi nns bland annat 
på Skötgrönnan. De ovan nämnda 
lämningarna är lagskyddade forn-
lämningar. Den äldsta kända tomt-
ningen i kommunen fi nns på Bjurö-
klubb och är daterad till 465 e Kr.

Den fasta bosättningen
Den tidiga fasta bosättningen låg längs stränder och älvdalar. Vid Gustav Vasas skatt-
skrivning 1543 var de fl esta av kustens byar etablerade och välbefolkade. Fisket var då 
av stor betydelse som binäring, liksom jakt på säl och handel med päls och skinn. Byn 
Lövånger hade redan på 1300-talet en kyrka i trä, som på 1500-talet ersattes av den nu-
varande stenkyrkan. Området kring kyrkan blev tidigt en handelsplats. 

Fiskelägen
Stadsborna i Piteå fi skade mycket 
aktivt längs skelleftekusten, från 
Pite-Rönnskär till Gräsviken i Lö-
vångers socken, eftersom havsfi s-
ket efter strömming alltid varit fritt 
och borgarna var starkt beroende av 
fi ske för sitt uppehälle. Detta i syn-
nerhet under 1600- och 1700-talet 
då Piteå stad var nyligen grundad 
och dess hantverk och handel inte 
var så starkt utvecklad. Umeås bor-
gare idkade fi ske vid Bjuröklubb 
och Kallviken. Fiskelägen växte upp och blev naturliga handelsplatser där borgare och 
bönder möttes. Förhållandena i lägena reglerades av en hamnordning och en hamnfogde 
tillsattes av staden för att se till att reglerna följdes och för registrera vad som fångades. 
En krönare med offi ciell myndighet tillsåg att kärl och tunnor höll rätt mått. På fl era 
ställen (Rönnskär, Skötgrönnan, Gräsviken, Bjurön och Blackefjärden) uppfördes ka-
pell för att befolkningen skulle kunna gå i högmässan. Idag fi nns kapellen endast kvar 
på Pite-Rönnskär och Bjuröklubb. Kapellen är skyddade i 4 kap KML. Lämningar efter 

Kapellet på Pite-Rönnskär.
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övergivna fi skelägen är lagskyddade fornlämningar.
Fiskelägen från senare tid har varit säsongsfi skeplatser för invånare i byarna längs kus-
ten. Ofta hade man jordbruk eller industriarbete som huvudsyssla, men fi ske bedrevs 
från fi skelägen under hela fi skesäsongen och delar av familjen och vissa husdjur fl yttade 
med. Vid kustnära byar, som Yttervik, fi skade man från hemmahamnen. I Nilsviken i 
Yttervik har bodar från 1800- och 1900-tal bevarats. Motoriseringen av fi sket på 1910-
talet gjorde att fi skeplatserna ofta kunde nås från hembyn och idag används de fl esta av 
de kvarvarande fi skarstugorna som fritidsbostäder. 
Den havsnära bebyggelsen har inventerats av Skellefteå museum 1988 (Kulturhistorisk 
bebyggelseinventering nr 16) och där ingår ett bevarandeförslag. I bevarandeförslaget 
beskrivs följande platser:

Pite-Rönnskär
Hamnviken, Romelsön
Hamnskär
Storsnäckhamn
Lillsnäckhamn
Finnhällan
Sandviken
Långhällan
Kågnäsudden
Sillskatan
Bredskär
Gåsören
Sandviken, salteriet
Tärnören
Bjuröklubb
Björkåsen
Blackhamn
Kallviken
Lillänget
Lövsele hamn
Pålholmen
Hålstuudden
Vånören

För att citera bebyggelseinventeringen är den genuina fi skarbebyggelsen ”ganska oan-
senlig och måttfull” till sin utformning. Den är placerad och anpassad efter terrängen 
och återfi nns där båtlänningar varit möjliga att ordna, inom räckhåll för goda fi skeplat-
ser”. Detta innebär att fi skelägena till sin karaktär är känsliga för störande element, som 
påverkar upplevelsevärdet  och det pedagogiska värdet. 

Den äldsta byggnaden på Vånören.
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Lots- och fyrplatser
Till den maritima kulturmiljön hör också lots- och fyrplatser. Förvaltningen för sjöären-
den besiktigade 1 817 lotstorp på bland annat Romelsön, Skelleftenäset, Bjuröklubb och 
Kallviken. Lotsplatser har funnits på Pite-Rönnskär, i Åbyn, på Romelsön, i Storkåge, i 
Ursviken, på Gåsören, i Bureå, på Bjuröklubb/Vånöra och i Kallviken. 
De fyrar som fi nns inom kommunen är Bjuröklubb, Gåsören och Pite-Rönnskär. Bjurö-
klubbs fyr byggdes 1859 och är nu automatiserad. Den ligger inom en kulturmiljö av 
riksintresse. Gåsörens fyrplats togs i bruk 1881 och år 1921 ersattes den med en ny fyr. 
Den äldsta fyren med tillhörande byggnader är sedan 2001 lagskyddat byggnadsminne. 
Fyren på Pite-Rönnskär är konstruerad av Nils Gustaf von Heidenstam. Den fl yttades 
1905 från Sandhammaren. Den påbyggdes till 37 m och var den högsta fyren i landet 
med järnkonstruktion. Den är inte längre i bruk. Den maritima miljön på Pite-Rönnskär 
är föreslaget som riksintresse.

Kulturlandskap, odlingslandskap
Från senare tiders jordbruk fi nns också värdefulla spår av människors liv och arbete. 
Kulturmiljövärden i odlingslandskapet i Västerbottens län har sammanställts i länssty-
relsens meddelande 2/1993, ”Det värdefulla odlingslandskapet”. I sammanställningen 
har utvalts områden och landskapstyper med representativitet för olika hävdtyper vid en 
eller fl era tidsepoker, samt områden med kontinuitet, ålderdomlighet och variationsrike-
dom. Längs kommunens kustområde fi nns sådana områden i: 

Kågefjärdens havsstrandsängar 
Det öppna landskapet i Innervik–Yttervik–Tjärn
Uttersjöbäckens by
Önnesmarks by
Gärdefjärden 
Gammelbyn och Fällan, Lövånger 
Lövsele by

Industriminnen och infrastruktur
Längs kusten fi nns också industrihistoriska miljöer och lämningar, som sågplatser, lasta-
geplatser, kajer, skeppsbyggnadsplatser och varv, etc. En mycket viktig del av Sveriges 
industrialisering var sågverksindustrins framväxt under slutet av 1800-talet. Ångsågar 
uppfördes på Renholmen, Halsön, Furuögrund, Selsvik, Båtvik, Ytterstfors, Ursviken, 
Björnsholmen, Sävenäs, Bureå och massafabriker i Ytterstfors (Byske) och Örviken. 
På fl era ställen har industrierna varit samhällsbildande och denna bebyggelse har både 
pedagogiska och upplevelsemässiga värden. 

•
•
•
•
•
•
•
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Det marinarkeologiska arvet
I de svenska vattnen fi nns många värdefulla marinarkeologiska lämningar, bland an-
nat mängder av kulturhistoriskt mycket värdefulla skeppsvrak, bevarade tack vare de 
gynnsamma vattenförhållandena. För skelleftekusten kan som exempel nämnas att det 
vid Blackkallen, Lövångers socken, förliste mer än 20 fartyg under åren 1842–1928. En 
minoritet av vraken är med säkerhet lokaliserade och endast en bråkdel är undersökta. 
Enligt 2 kap KML räknas skeppsvrak som fast fornlämning, om minst 100 år kan antas 
ha gått sedan skeppet blev vrak. Det innebär att lagen skyddar dessa lämningar mot in-
grepp. Dessutom hör det till lämningen ett område, fornlämningsområde, som också är 
skyddat för att ge oss möjligheter att förstå lämningens sammanhang och betydelse. 

Kulturmiljöns värde och skydd
Kulturlandskapet utgörs av spåren av människans samspel med naturmiljön. Alla land-
skap har en mer eller mindre tydlig historisk dimension, såväl i fråga om mänskligt 
påverkade som naturliga förändringar. Kulturvärdena i landskapet har sammanfattats på 
följande sätt: 
”Ett sammanfattande namn för de spår av människors livsföring och tankevärld som vi 
kan fi nna i eller i anslutning till den fysiska miljön, oavsett om de återfi nns som objekt, 
sammanhållna kulturmiljöer, landskapsavsnitt eller t ex ortnamn… För att förstå och 
rätt kunna värdera ett område behöver vi sätta in det i ett större sammanhang; se om det 
är unikt eller inte och identifi era dess särskilda karaktärsdrag. Kulturmiljöns värde kan 
beskrivas på olika sätt. Vi talar om viktiga betydelsebärare och tidstypiska funktioner 
och system, kontinuitet, övergripande strukturer och regional särart.” 
(Kulturvärden och MKB. RAÄ 1997.)

Fornlämningar
Enligt kulturminneslagen (KML 2 kap) gäller att alla fasta fornlämningar är skyddade 
mot ingrepp. 
Den som avser att uppföra en byggnad eller anläggning eller annat arbetsföretag ska i 
god tid ta reda på om någon fast fornlämning berörs. I så fall ska samråd ske med läns-
styrelsen. 
Till en fast fornlämning hör också ett markområde, fornlämningsområde, som behövs 
för att bevara fornlämningen och skapa förutsättningar för att förklara och förstå läm-
ningen i dess forntida sociala och ekonomiska sammanhang. Fornlämningsområdets 
storlek beror på fornlämningens art och betydelse. Länsstyrelsen kan fastställa gränsen 
för fornlämningsområdet, eller bedöma om en åtgärd berör fornlämningsområdet.
Långt ifrån alla fornlämningar är kända idag. Därför kan det inför en exploatering vara 
nödvändigt med en särskild arkeologisk utredning, som ska avgöra om arbetsföretaget 
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berör några fornlämningar. Länsstyrelsen beslutar om denna utredning för att ha besluts-
underlag för ärendet. En förundersökning kan behövas för att bestämma lämningens 
karaktär och utbredning.
Om fornlämningen ”medför hinder och olägenhet som inte står i proportion till dess 
betydelse” kan länsstyrelsen lämna tillstånd till dess borttagande. Då sker en slutun-
dersökning innan lämningen tas bort. Kostnaden för slutundersökningen beräknas med 
hjälp av förundersökningens resultat. Utredningar och undersökningar bekostas i regel 
av exploatören.

Kulturmiljöer av riksintresse
Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket 
eller internationellt sett. Hanteringen av riksintressena regleras i miljöbalken (MB 3 kap 
6 §) som säger att områdena ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära 
”påtaglig skada” på riksintresset. Länsstyrelserna har ansvaret att föra ut ”statens an-
språk” för kulturmiljövården till kommunerna, som i sin översiktsplan (ÖP) ska redovisa 
områden av riksintresse och ange hur riksintresset ska tillgodoses i samhällsplanering-
en. Kulturmiljöer av riksintresse i vårt län fi nns beskrivna i länsstyrelsens meddelande 
2/1991, Västerbotten genom tiderna. Del 1. Kulturmiljöer av riksintresse i Västerbottens 
län. 
Riksintressena ska representera hela landets historia allt från förhistorisk tid fram till 
nutid. Kulturmiljöer av riksintresse ska visa hur människan utnyttjat tillgängliga na-
turresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika 
estetiska ideal m m. 
Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är skyddsvärd ur ett nationellt per-
spektiv, men inte att miljön automatiskt är skyddad. 
Ett riksintresse är en signal om att här fi nns så höga värden att kulturmiljön har företräde 
vid en avvägning med motstående intressen, förutsatt att de motstående intressena inte 
är av riksintresse. Det är också en signal om att i dessa områden kan länsstyrelsen/staten 
gå in och upphäva kommunala beslut, om man fi nner att kulturvärden inte tillräckligt 
beaktas. 
Inom planområdet fi nns två kulturmiljöer av riksintresse – Byskeälven (AC 21) och 
Bjurön–Fällan (AC 17).
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Allmänt
Kust och skärgård har alltid varit viktiga områden för det rörliga friluftslivet. Kustnära 
skogar, klippor, stenhällar, sandstränder, öar, skär och havet är viktiga besöksmål.
Båtlivet och intresset för kajakpaddling ökar kraftigt längst kommunens kust, samma 
gäller för bär/svampplockning där säsongen är längre utmed havet. Vintertid ökar sko-
tertrafi ken på havsisen och de kustnära skoterlederna, intresset för långfärdsskridsko-
åkning ökar lavinartat och även intresset för skidåkning på havsisen och utmed kusten. 
Detta gör att antalet besökare till besöksmål för rekreation och friluftsliv utmed kusten 
ökar så väl sommar som vinter.
Områden viktiga för friluftslivet är samma områden som är viktiga för fi ske, natur och 
kultur. Kulturlandskap, förhistoriska boplatser och gravar, fi skelägen, fyr- och lotsplat-
ser är intressanta besöksmål dit man kan vandra, cykla, segla, åka skidor eller långfärds-
skridskor.
Viktigt för allt friluftsliv är att i större sammanhängande naturområden kunna vistas i 
naturen, på allemansrättslig grund, för att få naturupplevelser och psykiskt välbefi n-
nande utan att behöva använda sig av särskilda anläggningar.

Båtliv
Båtlivet i Skellefteå kommun är intensivt. Fler än 4000 är medlemmar i det organiserade 
båtlivet i kommunen. Ungefär lika många fi nns utanför klubbarna. Bara i Skellefteälven 
från Kanotudden upp till Mobacken fi nns ca 450 båtar. 
Därtill kommer ett stort antal fritidsbåtar från andra delar av norra Sverige som gästar 
eller passerar kuststräckan. Bara i Västerbottens län fi nns ca 20 000 båtar. Behovet av 
hamnar, gästhamnar och utfl yktsmål/naturhamnar är därför stort.
Utmed kusten fi nns ett trettiotal småbåtshamnar. De största är Furuögrunds gästhamn, 
Kåge småbåtshamn, Kurjoviken i Skelleftehamn och Bureå småbåtshamn.
Andra viktiga utfl yktsmål/naturhamnar för det rörliga båtlivet är Halsön, Bastuholmen, 
Klåvaskär, Burehällorna, Burviks lägergård och Sarasand. Vidare Skötgrönnan med om-
givningar, Kallviken, Munkviken och Lövsele.
Sist men inte minst Bjuröklubb som årligen besöks av ett stort antal fritidsbåtar från när 
och fjärran. Enligt en länsomfattande kultur- och fritidsvaneundersökning gjord 1998 
besöker nio procent av länets befolkning Bjuröklubb någon gång under året. Det innebär 
ca 22 000 besökare enbart från Västerbotten.

Badplatser
Badplatser och liknande anläggningar är viktiga ur såväl rekreationssynpunkt som för 
den kommersiella turismen. 
Allmänna havsbad fi nns i Gullsand Östanbäck, Byske, Boviken, Danielsten Bureå och i 
Avan Lövånger. Utöver dessa fi nns många fi na badstränder runt sjöar och utmed havet.
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Camping
I området fi nns några större campingplatser och en rad husvagnscampingar. De största 
är Skellefteå camping & stugby, Boviken och Byske havsbad. Övriga är Furuögrund, 
Björnsholmen, Tjärn, Bureå, Ljusvattnet och Lövsele.

Fritidsfi ske
Inom Skellefteå kommun, mellan E4 och kusten, fi nns ca 150 sjöar och fem stora kust-
mynnande vattendrag; Åby-, Byske-, Kåge-, Skellefte- och Bureälven. Tillsammans med 
en lång kuststräcka erbjuder dessa vatten i fl era fall högkvalitativa fi sken och har totalt 
sett förutsättningar för fi ske som i ett nationellt perspektiv bör rankas mycket högt. 
Samtliga älvar är lax- och havsöringsförande. Utöver dessa arter vandrar också de för 
fi ske intressanta arterna harr, sik, abborre, gädda, lake, fl odnejonöga, mellan kust och 
älv. 
Inom aktuellt område fi nns sex fi skevårdsområden i huvudsak koncentrerade till de stör-
re älvarna. Fisket i resterande vatten förvaltas i huvudsak av samfälligheter och beslut 
om allmänhetens tillgänglighet till fi ske saknas oftast. 
Möjligheterna till fi ske med handredskap eller nät är en av de självklara källorna till 
rekreation vid kusten. Fisket är mest omfattande från mitten av maj till mitten av no-
vember. Under perioden januari till december sker ett relativt omfattande fi ske efter sik 
och harr med handredskap. På senare år har nätfi sket efter sik minskat påtagligt längs 
hela kuststräckan på grund av de skador 
på redskapen som den ökande stammen av 
gråsäl orsakar. 
Fisket i de större älvarnas nedersta delar är 
mest intressant under vår, försommar och 
höst. Fisket efter framförallt öring och lax 
är av hög kvalitet och har en stor potential 
att utvecklas till en lönsam turistnäring.
Totalt sett riktas sport- och fritidsfi sket 
efter ett 15-tal fi skarter varav abborre, 
gädda, harr, lax, sik och öring är av störst 
betydelse.

Planering
Miljöbalken anger att områden för friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som kan skada 
dess värden. Hot kan vara ny bebyggelse, vägar, skogsavverkning, buller, täkter etc. Ge-
nerella hänsynsregler fi nns i skogsvårdslagen och genom strandskyddsbestämmelserna 
i miljöbalken.
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Grundläggande för att behålla de fysiska förutsättningarna för friluftsliv är en ändamåls-
enlig planering och förvaltning. Naturvård, kulturmiljövård, fysisk aktivitet och hälsa 
hör nära samman. 
Ett naturvårdsprogram för kommunen har tagits fram under senare delen av 90-talet. I  
rapporten Kust- och skärgårdsområden med höga naturvärden i Skellefteå kommun har 
hela kustzonen inventerats och dokumenterats. Resultat blev ett åtgärdsprogram som 
består av en faktadel som redovisar bakgrunden för kommunens naturvårdsarbete, sär-
skilt skyddsvärda naturområden och arter inom Skellefteå kommun samt beskrivning 
av hotbilden mot dessa. Programmet innebär en uppmaning till myndigheter, företag 
och enskilda att ta sin del av ansvaret att bevara och återskapa naturvärden inom kom-
munen.
Inom planområdet fi nns två områden som är av riksintresse för friluftslivet – Byskeäl-
ven och Bjuröklubb.
  

Rekommendationer – friluftsliv
En helhetssyn på kustzonen bör tas fram som behandlar den framtida utvecklingen 
av natur- och kulturmiljövården samt friluftslivet och turismen. 
Ny bebyggelse i kustzonen tillåts endast om värden för friluftslivet inte försäm-
ras.  Anläggningar för friluftslivet får prövas från fall till fall. 

FRILUFTSLIV
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Vindkraft
Riksdagen har ställt sig bakom målet i 2002 års energipolitiska proposition att använd-
ningen av el från förnyelsebara energikällor skall öka med 10 TWh till år 2010, räknat 
från 2002 års nivå. För vindkraften har Riksdagen, i enlighet med förslag i 2002 års 
energipolitiska proposition, antagit ett planeringsmål om 10 TWh per år till år 2015.
Av en total årlig elproduktion i landet i storleksordningen 140–150 TWh svarar vat-
tenkraften och kärnkraften för närmare hälften var. Vindkraften ger i dag knappt 1 TWh 
per år, dvs ca 0,6 % av den totala elproduktionen. Totalt fi nns det i dag närmare 800 
vindkraftverk.
Ambitionsnivån för förnybar elproduktion, vari ingår vindkraftsproduktion har ökats till 
17 TWh fram till 2016.
Planeringsmålet för Västerbotten är att ytterligare 303 GWh skall produceras med vind-
kraft på land och i havsområdet år 2015. 

Kommunens ambition

Kommunens ambition är att minimera konfl ikterna mellan olika intressen. Etablering av 
vindkraftverk efter kusten kommer att i princip endast vara möjlig där områden uppfyl-
ler de kriterier som beskrivs i den generella vindkraftspolicyn, se sidan 59. Vindkraft-
etablering styrs till dessa områden med viss inriktning och utformning.
Exploatören föreslår lägen för vindkraftverk som klarar t ex avståndskriterierna till bo-
endemiljön m m och påbörjar en planeringsprocess efter gällande lagstiftning. Sökan-
den ska lämna in ritningar, beskrivningar och uppgifter som behövs för prövning enligt 
PBL och MB.
Om utbyggnaden av vindkraft ska prioriteras kan det bli nödvändigt att andra intressen 
får vika. Sådan avvägning görs inte i kustplanen utan det måste ske i en planeringspro-
cess utifrån storleken på vindkraftanläggningen.

Planläggning

Plan- och bygglagen föreskriver att beslut om bygglov för grupper av vindkraftverk ska 
föregås av detaljplaneläggning. Det generella plankravet föreligger vid ny sammanhål-
len bebyggelse eller vid ny enstaka byggnad med stor omgivningspåverkan. 
Svårigheter uppstår med detaljplan när det gäller stora områden med glest placerade 
vindkraftverk. Inom en detaljplan ska i princip all markanvändning anges och preciseras 
med bestämmelser.
Kommunen kan därför välja att i vissa fall pröva om det går att gå direkt på bygglovpro-

ENERGI
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cessen om miljökonsekvenserna är utredda. 

Bygglov

Reglerna innebär att vindkraftverk i princip är bygglovpliktiga. Vissa mindre anord-
ningar undantas från bygglovplikten. För detta krävs att vindkraftverket är fristående, 
att vindturbinens diameter inte är större än två meter och att anordningen placeras på 
ett avstånd från tomtgränsen som minst motsvarar anordningens höjd över marken. Alla 
dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att undantaget ska gälla.

Miljöprövning

Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, har följande 
hittills gällt för prövning av vindkraftverk enligt MB:

Tillstånd hos länsstyrelsen: gruppstation med vindkraftverk med en sammanlagd  
 uteffekt större än 25 MW.

Anmälan till miljönämnd: gruppstation 
med vindkraftverk  med en sammanlagd  
 uteffekt av högst 25 MW.

Faktorer av betydelse för lokaliseringar

Ibland uppstår konkurrens om olika utbygg-
nadsintressen. Men mark- och vattenområ-
den ska användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde ska ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning.
Storskaliga vindkraftetableringar bör i första 
hand anslutas till ett befi ntligt elnät. Frågan 
om elnätet bör tas upp i samband med loka-
liseringsprövningen av anläggningen för att 
ge en helhetsbild över anläggningens effek-
ter och åtgärdsbehov.
En vindkartering har tagits fram i ett samar-
bete mellan Uppsala universitet och Statens 
Energimyndighet. Ett resultat är publicerat 
och visar att vindtillgången är störst efter 
kusten och i fjällregionen.
Länsstyrelsen har fått Energimyndighetens 
uppdrag att föreslå nya områden som riks-

•

•

Årsmedelvind längs Skelleftekusten.
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intressanta för vindkraftproduktion. I Västerbottens län har det inte utpekats några 
riksintressen tidigare, då det inte har funnits något säkert planeringsunderlag att tillgå. 
Energimyndigheten har formulerat särskilda kriterier för områden av riksintresse för 
vindkraft.
Huvudkriteriet är att ett område med en beräknad årsmedelvind om lägst 6,5 m/s på 71 
meters höjd över land eller vatten ska vara ett område av riksintresse för elproduktion 
med vindkraft. Resultatet av framtagandet av riksintressanta områden för vindkraftpro-
duktion fi nns hos länsstyrelsen.

Rekommendationer – vindkraft
Den fördjupade översiktsplanen för kusten möjliggör en etablering av vindkraft 
vars energiproduktion är land- och havsbaserad. Etablering av vindkraft i kust-
planen bör inte nödvändigtvis hänvisas till områden som blir över då alla andra 
intressen har tillgodosetts. Om utbyggnaden av vindkraft ska prioriteras kan det bli 
nödvändigt att andra intressen får vika. Sådana avvägningar görs inte i kustplanen 
utan måste vara en process som sker i olika prövningar och utredningar. 
Hur mycket som kommer att förverkligas beror dels på hur mycket och var man 
anser det är lämpligt att etablera och dels på anslutningskostnaden till elnätet.
Vid enskilda ärenden är det viktigt att poängtera att generella skyddsavstånd till 
bostadshus enbart är en riktlinje och att en bedömning alltid måste göras i varje 
enskilt fall. Etablering av större anläggningar inom ett avstånd om 500 meter från 
bostadshus är i princip uteslutet, men det kan i enskilda fall kan vara befogat med 
större eller mindre avstånd.
En särskild utredning med avseende på vindbruk kommer att genomföras i sam-
band med en ny heltäckande översiktsplan för kommunen.

En generell policy för bedömning av vindkraftområden 

Alla mått som anges är generella. I enskilda fall kan både kortare och längre avstånd 
vara befogat beroende på lokala omständigheter.
1. Tätorter  
I en zon om 1000 m kring tätorterna är etablering av vindkraftverk tveksam med undan-
tag för industriområden.
2. Koncentrerad bebyggelse  
Kring koncentrerad bebyggelse med en frizon om 500–1000 m bedöms etablering av 
vindkraftverk uteslutet.
3. Utbyggnadsområden i översiktsplaner  

ENERGI
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Aktuell plan bör ha samma frizon som övrig bebyggelse. Hänsyn måste tas till vilken 
tidsperiod områdena tas i anspråk.
4. Bostäder  
Etableringar inom ett avstånd av 500–1000 m bör vara uteslutet. Beroende på lokala 
omständigheter kan både större och mindre avstånd vara befogade. Detta måste be-
dömas i varje enskilt fall. Avståndet beror dels på buller och skuggor, dels på visuell 
påverkan och allmän hänsyn. Ur allmän synpunkt bedöms avståndet 4 x totalhöjden i 
de fl esta fall vara det minsta av respektavståndet eftersom det rör sig om mycket stora 
rörliga anläggningar. Om enskilda fastighetsägare önskar etableringar intill sin bostad 
kan mindre avstånd övervägas.
Det fi nns riktvärden för buller utomhus från vindkraftverk. Vid bostäder är riktvärdet i 
de fl esta fall 40 dBA. Vid planlagd fritidsbebyggelse samt för områden för rörligt fri-
luftsliv där naturupplevelser är en viktig faktor är riktvärdet 35 dBA.
5. Skellefteå fl ygfält  
Start- och landningsstråk samt fl ygfältet med en radie på 6 km bör undantas från vind-
kraftverk.
Finns önskemål om uppförande av byggnadsverk, såväl fasta som tillfälliga, ska alltid 
fl ygplatsen kontaktas för yttrande.
6. Vägar  
Skyddsområden mot vägar motsvarande minst tornhöjden.
7. Riksintresse för rörligt friluftsliv  
Områden som är utpekade som riksintresse för det rörliga friluftslivet bedöms vara tvek-
samma, men samråd med länsstyrelsen tas i samband med miljöprövningen.
8. Riksintresse för kulturmiljövård  
Det är tveksamt att etablera vindkraft i dessa områden, då den kan innebära kraftig på-
verkan av karaktären hos ålderdomliga landskap. Samråd tas med länsstyrelsen.
9. Riksintresse för naturvård  
Det är tveksamt att etablera vindkraftverk i dessa områden då storskaliga etableringar 
riskerar att medföra påtaglig skada. Kontakt tas med länsstyrelse, prövas i varje enskilt 
fall och konsekvenserna utreds noggrant.
10. Järnvägar  
Bedömning se under rubriken Vägar.
11. Frizon  
För att hålla landskapet fritt mellan olika vindkraftsanläggningar är nyetableringar inom 
ett avstånd av 3–5 km en planeringsnivå men måste prövas beroende på lokala omstän-
digheter.
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12. Större opåverkade område enligt 3 kap 2 § miljöbalken  
Större sammanhängande områden som är relativt opåverkade av exploateringsföretag är 
en viktig resurs för framtida behov och har i sig ett bevarandevärde.
13. Jordbruksmark och skogsmark  
Vid etablering i områden med pågående areella näringar måste det vara möjligt att efter 
en särskild prövning förena verksamheten med en vindkraftetablering. Konsekvenser av 
etableringen redovisas.
14. Försvaret 
Samråd med försvarsmakten ska ske i ett tidigt skede.

ENERGI
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Norrbotniabanan
Norrbotniabanan är en planerad ny järnväg mellan Umeå och Luleå. Tillsammans med 
Ådalsbanan och Botniabanan i söder samt Haparandabanan i norr ska den bilda en ny 
effektiv transportlänk genom norra Norrland ända upp till fi nska gränsen. Norrbotnia-
banan medför en betydande kapacitetshöjning jämfört med Stambanan som idag trafi -
kerar Norrland. Stambanan är föråldrad, har en mindre strategisk sträckning och många 
tekniska brister vilket gör den ineffektiv. Den ökade kapaciteten och Norrbotniabanans 
kustnära läge som sammanlänkar fl er städer och industrier längs sträckan, gör dels att 
förutsättningarna både för gods- och persontrafi k förbättras avsevärt, dels att järnvägs-
nätets sårbarhet minskar.
Järnvägsutredningen är det steg i planeringsprocessen då en järnvägskorridor ska väljas 
utifrån de alternativ som tidigare tagits fram i förstudien.

Riksintresse

Banverket har genom beslut av generaldirektören 2006–12–20 utpekat Norrbotniabanan 
som riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt Miljöbalken 3 kap 8§. Detta 
innebär att utredningskorridorerna utgör riksintresse även under utredningstiden, dvs 
före beslut om slutlig korridor är taget.

Aktuella järnvägskorridorer inom Skellefteå kommun

Banverket har färdigställt två järnvägsutredningar som berör Skellefteå kommun. 

KOMMUNIKATIONER

Vänstra bilden: 
Banverkets järnvägs-
utredning Roberts-
fors–Ostvik.

Högra bilden: 
Banverkets järnvägs-
utredning Ostvik–
länsgränsen.
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Järnvägsutredning JU 120 behandlar sträckan från norra Robertsfors till Ostvik, 15 
km norr om Skellefteå, där alla korridorer går ihop.
Järnvägsutredning JU 130 behandlar sträckan Ostvik till länsgränsen.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner
Ett antal nya detaljplaner kan komma att upprättas till följd av kustplanen. 
I Plan och bygglagen 5 kap 18 § anges vilka slags detaljplaner och projekt som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Bland annat omfattas planer för sammanhållen be-
byggelse, vilket innefattar samtliga kommande detaljplaner. I dessa fall ska en behovs-
bedömning göras. Bedömningen gäller då om planerna får en betydande miljöpåverkan 
med åtföljande krav på miljökonsekvensbeskrivning.
På översiktsplanenivå fi nns osäkerheter om det uppstår betydande miljöpåverkan av de 
som regel allmänt beskrivna förändringarna. I den behovsbedömning som ska göras i 
respektive detaljplaneprocess kan graden av miljöpåverkan bedömas bättre.
Preliminärt görs följande bedömning av de kommande detaljplanerna och deras miljö-
aspekter.
Detaljplaner som medför betydande miljöpåverkan

Områden för industriändamål.
Skidbackar.
Hamn för fritidsbåtar.
Hotell eller fritidsbyar.

•

•

•
•
•
•
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Permanent campingplats.

Sammanfattning av riksintressen inom planområdet 

Område av riksintresse för totalförsvaret

Tåme skjutfält
 
Områden av riksintresse för kommunikationsanläggningar

Väg E4
Norrbotniabanans korridorer
Skellefteå hamn med farleder

Område av riksintresse för yrkesfi sket

Kågefjärden, Hålfjärden och Skelleftebukten

Områden av riksintresse för kulturmiljövården

Byskeälven
Bjurön–Fällan

Områden av riksintresse för naturvården

Kinnbäcksfjärden
Byskeälven
Kågefjärdens havsstrandängar
Innerviksfjärdarna
Lövångerskusten inkl Gärdefjärden

Områden av riksintresse för friluftslivet

Byskeälven
Lövångerskusten

Område av riksintresse för rennäringen

Ostnäset

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
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Karta 1    
Områden för bostäder/fritidsbebyggelse etc

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d1:1, Avan Detaljplan fi nns för delar av om-

rådet. 
En mindre utvidgning i söder är möj-
lig genom upprättande av ny detalj-
plan. Motivet är att en ny exploate-
ring inte påverkar riksintresset för 
naturvård i Kinnbäcksfjärden. I sam-
band med upprättande av ny detalj-
plan kommer en miljökonsekvens-
beskrivning att behandla eventuell 
naturpåverkan. VA-utredning fi nns 
för Avan. Goda infi ltrationsmöjlighe-
ter.

67 

d1:2, Avan Detaljplan fi nns för delar av om-
rådet. 

Detaljplaneläggning av ytterligare 
områden bör ske genom samråd 
med försvarsmakten. VA-utredning 
fi nns. Goda infi ltrationsmöjligheter.

69

d1:3, Åbyn Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste tas fram för att till-
låta ytterligare fritidstomter. VA-ut-
redning saknas.

51

d1:4, Renhol-
men

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste tas fram för att 
genomföra en större satsning på fri-
tidstomter.

20

Områden med höga naturvärden

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N1:1, Kinn-
bäcksfjärden

Kinnbäcksfjärden är ett av lä-
nets vetenskapligt mest intres-
santa kust- och skärgårdsav-
snitt. Naturvärdena är knutna 
till den snabba landhöjningen 
och den ovanliga vattenregi-
men med bland annat avsak-
nad av större kustmynnande 
vattendrag. Floran och faunan 
är representativ för Bottenviks-
kusten och fjärden är en god 
fågelmiljö. Fjärden är dock i 
vissa avseenden tämligen störd 
av mänskliga aktiviteter, främst 
av skogsbruk, delvis också av 
bebyggelse. Riksintresse för 
naturvård.

Fjärden bör skyddas från exploate-
ringar och utökad stugbebyggelse. 
Strandområden och strandnära 
skogar bör skyddas från ingrepp. 
En skogsskötselplan med stark 
naturvårdsinriktning bör tas fram 
för öar i fjärden och närliggande 
fastlandsområden. Utsläpp och 
föroreningar till fjärden minimeras. 
Avgränsningen av riksintresset för 
naturvård bör ses över.

3 891
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N1:2, Timmarks-
grundet

Fågelskyddsklass 3. Öarna 
ligger rätt isolerade i ytter-
skärgården. Den större ön har 
sparsam vegetation av tall och 
al med stora kala steniga par-
tier av strandråg. Den trädlösa, 
mer grus- och örtrika, lilla ön i 
väster är fågelrikast. 116 par/18 
arter.

Bör avsättas som fågelskyddsom-
råde.

27

N1:3, Åbyälven Natura 2000 område. Lax, 
öring, fl odpärlmussla etc.

En bevarandeplan fi nns framtagen 
för Natura2000 området.

N1:4, Renholms-
grundet

Skärgårdsö. Klass 2. En riktigt 
bra fågelö. En av de största 
kolonierna med skrattmås. 
Störningar på öns känsliga 
fågelliv bör undvikas.

Störningar på öns känsliga fågelliv 
bör undvikas.

1

N1:5, Söder-
sanden – Orr-
holmsudden

Kustområde, naturskog. Klass 
3. Kuststräcka med inslag av 
vackra sandstränder och gam-
mal ostörd kustbarrskog med 
naturskogskaraktär. Vikarna är 
värdefulla miljöer för kransal-
ger. Känsligt för eutrofi ering 
(avlopp).

Sommarstugeområdet bör ej 
utökas. Eventuella avlopp i Stor-
sandviken bör hållas under uppsikt 
då främsta hotet mot grönsträfse är 
eutrofi ering (Aronsson 1995). Alla 
typer av ingrepp i områdets skogar 
bör undvikas.

53

N1:6, Olevipper-
sagrundet

Skärgårdsö, naturskog. Klass 
3. Liten varierad ö som är lite 
kulturpåverkad och som delvis 
hyser primära skogssuccesio-
ner efter landhöjningen.

Naturen på ön bör få fortsätta att 
utvecklas ostört.

5

N1:7, Sandviken Kustområde, inslag av natur-
skog. Klass 2. En vacker och 
förhållandevis ostörd havsvik 
med gammal kustbarrskog och 
goda möjligheter till bad och 
friluftsliv.

Inga störande ingrepp bör utföras i 
området.

37

N1:8, Åbyviken 
– Skärgårds-
viken – Rönn-
skärssundet

Kustområde, naturskog, fl ada. 
Klass 3. Ett i hög grad ostört 
kustområde, skyddad havsvik, 
grunda brackvattensområ-
den och naturskogsliknande 
kustbarrblandskogsområden. 
Orördheten och de stora skön-
hetsvärdena gör att området 
värderas högt.

Områdets orörda karaktär bör bibe-
hållas. Inget skogsbruk bör bedri-
vas i gammelskogarna i området 
eller i strandnära områden. Inte 
heller bebyggelse eller andre typer 
av ingrepp bör tillåtas i området.

89

N1:9, Rönn-
skärsgrönnan

Skärgårdsö. Klass 2. En för-
nämlig fågelö med kommunens 
största koloni av tobisgrissla.

Ön bör lämnas ostörd. Ev. kan 
landstigningsförbud övervägas 
under fåglarnas häckningstid.

1

N1:10, Yttre 
Lönngrundet

Fågelskyddsklass 2. Skogs-
klädd klapperstensö med 
skrattmåskoloni.

Extra hänsyn krävs. Kan skapas 
genom skyltning, kanalisering av 
besökare, broschyrer etc.
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N1:11, Böviken Havsvik. Klass 3. En stor, orörd 

och varierad havsvik med ett 
fl ertal strand- och vegetations-
typer och en intressant geo-
morfologi.

Ingen ytterligare bebyggelse bör 
uppföras i området. Vid skogsbruk 
intill viken bör breda kantzoner 
lämnas ostörda.

30

N1:12, Klubb-
viken – Stor-
grundsviken

Kustområde, havsvik. Klass 
3. Ett öppet kustavsnitt med 
klapper-, grus- och sandfält och 
en grund vegetationsrik vik. 
Området är av en ovanlig typ 
och hyser ett rikt fågelliv.

Området bör skonas från ingrepp. 
Minsta möjliga störning bör föror-
sakas fåglarna under häcknings-
perioden. Området bör inventeras 
närmare.

51

N1:13, Sandslån Havsvik. Klass 3. En grund 
accumulationsvik med en rik 
vattenvegetation och ett rikt 
fågelliv.

Området bör undersökas närmare. 13

N1:14, Deger-
näsgrundet

Skärgårdsö, naturskog. Klass 
3. Primär urskog på landhöj-
ningsmark.

Öns vegetation bör få fortsätta att 
utvecklas helt ostört.

2

Värdefulla kulturmiljöer

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K1:1, Pite–
Rönnskär

Bebyggelsemiljö. Kommunens 
största och viktigaste fi skeläge 
med traditionell bebyggelse för 
fi skare, lotsar och fyrmästare. 
Områdesbestämmelser fi nns.

Fyren föreslås som byggnads-
minne.

11

K1:2, Tåme Bebyggelsemiljö. Välhävdat od-
lingslandskap med mangårds-
byggnader, lador och ekonomi-
byggnader av agrar karaktär.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning. 
Fortsatt hävd av odlingslandskapet. 
Lador och ekonomibyggnader i 
odlingslandskapet vårdas.

30

Karta 2
Områden för bostäder/fritidsbebyggelse etc

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d2:1, Båtvik–
Selsvik

Detaljplan saknas för området. Ingen ytterligare bebyggelse tillåts 
på grund av buller från Tåme skjut-
fält. VA-utredning saknas i området.

98

d2:2, Furu-
ögrund

Området runt Furuögrund har 
två detaljplaner.

Norra delen av området saknar de-
taljplan, men kan genom en ny de-
taljplan möjliggöra en förtätning av 
bebyggelsen. VA-utredning fi nns. 
Infi ltration möjlig på vissa tomter. En 
gemensamhetsanläggning fi nns.

203
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d2:3, Rösnäs–
Svinön

Detaljplan saknas för området. Möjlighet fi nns att genom detalj-
planering förtäta området med yt-
terligare fritidstomter. VA-utredning 
saknas i området.

69

d2:4, Rösnäsfjär-
den

Detaljplan fi nns för delar av om-
rådet.

Genom att upprätta nya detaljplaner 
fi nns möjlighet att förtäta området 
med ytterligare fritidshus. VA-utred-
ning saknas men marken bedöms 
lämplig för infi ltration av bad-, 
dusch- och tvättvatten. Högriskom-
råde för radon.

42

d2:5, Bredviken Norra delen av området är de-
taljplanerat, södra delen av om-
rådet saknar detaljplan.

Genom att upprätta ytterligare de-
taljplaner fi nns möjlighet att förtäta 
området med ytterligare fritidshus. 
VA-utredning fi nns för Långnäsud-
den. Högt grundvatten, annars bra 
infi ltrationsmöjlighet. Övriga områ-
det saknar VA-utredning.

258

d2:6, Böviken Detaljplan saknas för området. En eventuell utökning av antalet fri-
tidshus ska ske genom detaljplan-
läggning av området. VA-utredning 
saknas i området.

14

Områden med höga naturvärden
Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N2:1, Tåmgrön-
nan

Skärgårdsö. Klass 3. Tåmgrön-
nan är en vacker blockö med 
varierad vegetation. Ön är en 
viktig häckningslokal för tobis-
grissla och vitfågel.

Ön bör lämnas helt ostörd. Tåm-
grönnan är helt olämplig att använ-
da som skjutmål. Bör avsättas som 
fågelskyddsområde.

2

N2:2, Spärrings-
grönnan

Skärgårdsö. Klass 2. Spär-
ringsgrönnan har rik och delvis 
särpräglad vegetation samt 
ett rikt fågelliv varför värdet är 
mycket högt.

Ön lämnas bör lämnas orörd.
Extra hänsyn krävs. Kan skapas 
genom skyltning, kanalisering av 
besökare, broschyrer etc.

2

N2:3, Byskegrun-
det

Skärgårdsö, blandskog. Klass 
3. Byskegrundet är en av de 
vackraste öarna i Byskefjärden. 
Ön har en orörd och särpräglad 
karaktär med fi na klapperav-
lagringar och en ovanlig typ av 
primär kustblandskog varför 
värdet är högt.

Området bör få utvecklas ostört. 
Avverkningar bör undvikas i den 
lövskog som kantar strandängen.

10

N2:4, Griltgrun-
det

Skärgårdsö, barrskog. Klass 3. 
Griltgrundet är en barrskogs-
beklädd skärgårdsö (drumlin) 
som är måttligt påverkad av av-
verkningar. Ön hyser äldre och 
klart avverkningsbar skog.

Skogen på ön bör framgent få 
utvecklas fritt, gärna tillsammans 
med Lillgrundet och Långgrundet.

4
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N2:5, Pålsviken 
– Sandviken 

Havsvikar. Klass 3. De bägge 
vikarna är i hög grad ostörda 
av bebygelse eller andra in-
grepp i naturmiljön. De fi nns få 
stränder av denna typ som inte 
utnyttjas för bad och stugbe-
byggelse. Området är därför 
mycket värdefullt för fågellivet. 
Floran är typisk för sandsträn-
der vid Bottenviken. Det sam-
mantagna naturvärdet bedöms 
vara högt.

Området är dåligt dokumenterat 
och bör på sikt undersökas när-
mare.

45

N2:6, Långgrun-
det

Skärgårdsö, naturskog. Klass 
2. Skogen på Långgrundet är 
en genuin naturskogsmiljö med 
välutvecklad vedsvampfl ora 
och fl era genuina naturskogs-
arter varför naturvärdet är 
mycket högt.

Skogen bör få utvecklas fritt. 9

N2:7, Lillgrundet Skärgårdsö, naturskog. Klass 
3. Lillgrundet är till största 
delen en relativt kraftigt på-
verkad barrskogsö. De gran-
dominerade strandskogarna 
runt ön är dock intressanta, 
med förekomst av två sällsynta 
vedsvampar.

Skogen på ön bör framgent få 
utvecklas fritt, gärna tillsammans 
med Långgrundet och Griltgrundet.

7

N2:8, Prästgrön-
nan

Skärgårdsö. Klass 3. Prästön 
är en helt orörd ö med uppväx-
ande primärskog. Helt ostörda 
landhöjningssuccessioner är 
ovanliga i kommunen varför 
naturvärdet är högt.

Inga ingrepp bör ske på ön. 2

N2:9, Skär mel-
lan Olsgrundet 
och Prästgrön-
nan

Objektet är ett litet lågt rev som 
erbjuder bra häckningsplatser 
för fåglar. Revets betydelse 
för fåglarna kan förväntas öka 
i takt med att landet höjs ur 
havet.

Revet bör fortsätta att vara ostört. 1

N2:10, Olsgrun-
det

Skärgårdsö, naturskog. Klass 
3. Olsgrundet är en medel-
stor skärgårdsö med gammal 
fl erskiktad granskog som håller 
på att utveckla en något natur-
skogsartad karaktär. Skogen 
har mycket goda förutsättning-
ar att utvecklas till en intressant 
naturskogsmiljö. Mer orörda 
skogssuccessioner är ovanliga 
i Skellefteås skärgård varför 
naturvärdet är högt.

Skogen på ön bör få utvecklas fritt. 6
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N2:11, Flaka-
romsgrönnan

Skärgårdsö. Klass 3. Fla-
karomsgrönnan är en liten 
intressant ö med varierad 
växtlighet och rikt fågelliv varför 
naturvärdena är höga.

Störningar på öns fåglar och natur 
bör undvikas. Bör omgående av-
sättas som fågelskyddsområde.

1

N2:12, Byskeäl-
ven

Natura 2000. Riksintresse för 
naturvård, friluftsliv och kultur-
miljö.

En bevarandeplan fi nns framtagen 
för Natura2000 området.

N2:13, Ytterst-
fors

Kustområde, lövskog. Klass 
3. Området är en långgrund 
havsstrandäng med ensartad 
vegetation. Områdets ostörd-
het har betydelse för rastande 
och häckande fåglar. Kustlöv-
skogen är en värdefull biotop 
för lövberoende arter.

Området bör få utvecklas ostört. 
Avverkningar bör undvikas i den 
lövskog som kantar strandängen.

12

N2:14, Krok-
grundsgrönnan

Krokgrundsgrönnan är ett 
mycket litet blockdominerat 
skär. Det är en av områdets 
förnämsta fågelöar. Ön är helt 
ostörd. Klass 3.

Ön bör lämnas orörd framgent.

N2:15, Svartnäs-
grönnan

Skärgårdsö, klass 3. En liten 
opåverkad skärgårdsö, med en 
typisk vegetationsutveckling för 
landhöjningsområdet. Skogen 
som växer upp är ännu helt 
ung och knappast urskogsar-
tad. Helt ostörda primära suc-
cessioner är emellertid ovanli-
ga varför skyddsvärdet är högt. 
Ön har också ett rikt fågelliv.

Ön bör undantas från störande 
ingrepp i naturmiljön.

2

N2:16, Ombyt-
ningsgrundet

Ön hyser en av de äldsta och 
mest opåverkade landhöjnings-
successionerna längst Skel-
leftekusten. Skogen är karg 
och artfattig och skogspartiet 
litet vilket begränsar områ-
dets biologiska funktion. Men 
öns sällsynta orördhet gör att 
värdet blir mycket högt. Stör-
ningen i form av en nybyggd 
stuga är mycket olämplig.

Ön måste få fortsätta att utvecklas 
helt orört.

6

N2:17, Romelsö-
hällan

Skärgårdsö, klass 2. En 
särpräglad klippö i mycket 
exponerat läge. Fågellivet är 
rikt med en av norra kustdelens 
största gråtrutskolonier och 
sannolikt häckande tordmule.

Störningar på fåglarna under häck-
ningstid bör undvikas.

2

N2:18, Patran Skärgårdsö, klass 3. Galten är 
det viktigaste häckningsskäret 
för silvertärna och skrattmås 
i skärgården kring Romelsön 
och har därför ett högt natur-
värde.

Störningar på fågellivet bör undvi-
kas. Eventuellt kan landstignings-
förbud behöva införas på ön under 
fåglarnas häckningstid.

1
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N2:19, Galten Patran är en vacker klap-

perstensrevel som med sin 
karaktär väl kompletterar intil-
liggande ön Galten. Patran är 
liksom grannön en värdefull 
häckningslokal för framförallt 
silvertärna.

Störningar på fågellivet bör undvi-
kas. Landstigning på ön bör helst 
helt undvikas under häckningsperi-
oden. Eventuellt bör landstignings-
förbud införas på ön.

1

N2:20, Storgrun-
det

Skärgårdsö, klass 3. Storgrun-
det är en sällsynt vacker ö och 
en utmärkt häckningslokal för 
havsfåglar.

En informationsskylt bör sättas upp 
på ön som uppmanar till att ta hän-
syn till fågellivet under häcknings-
perioden (juni-augusti). Eventuellt 
bör landstigningsförbud övervägas.

2

N2:21, Romelsön Skärgårdsö, naturskog, klass 
3. Romelsön är Skellefteås 
näst största skärgårdsö. Ön 
är starkt exponerad på östra 
sidan med vegetationsfattiga 
blockstränder och en mer skyd-
dad västsida med sandstränder 
och vikar med fi nsediment. Det 
fi nns fl era fi na fågellokaler runt 
ön. Ny bebyggelse bör inte tillå-
tas på ön. Klass 1. Romelsöns 
sydöstra del tillhör de äldsta 
och mest opåverkade skogarna 
i Skellefteås skärgård och i 
länets kustregion som helhet. 
Området är även ett attraktivt 
och lättillgängligt utfl yktsmål. 
Området bör skyddas mot alla 
typer av ingrepp.

N: Förekommande lövskogsbårder 
bör lämnas ostörda liksom kantzo-
ner mot stränder och våtmarker. 
Skogsbruket bör i övrigt visa ge-
nerellt stor hänsyn till Romelsöns 
höga naturvärden och betydelse för 
friluftslivet. Ny bebyggelse bör inte 
tillåtas på ön. Anordningarna för 
friluftsliv bör ses över.
SÖ: Hela området måste skyddas 
från alla typer av ingrepp i såväl 
produktiv skogsmark som impedi-
ment. P.g.a. att objektet är så smalt 
och utsatt kan det bli aktuellt att 
modifi era skogsbruket i delar av 
skogsmarken som gränsar mot om-
rådet. För att Sandviken även fort-
sättningsvis ska kunna användas 
för friluftslivet utan att intilliggande 
skog skadas, bör information om 
områdets kvalitéer anslås och ev 
bör utvalda eldplaster förses med 
huggen ved.

480

N2:22, Ro-
melsösundet

Sund, klass 2. Sundet mellan 
Romelsön och Halsön/Granön 
är grunt och vegetationsrikt 
varför det utgör en god rast- 
och häckningsmiljö för fåglar. 
Ingen ytterligare bebyggelse 
bör tillåtas i området.

Ingen ytterligare bebyggelse bör 
uppföras i området. Detaljkun-
skapen om hur fåglarna utnyttjar 
området och ev risk för störningar 
bör förbättras. Fördjupade invente-
ringar bör genomföras i området.

53

N2:23, Halsön/
Granön

Skärgårdsö, klass 3. En av 
Skellefteås största öar. Ön är 
påverkad av storskaligt skogs-
bruk medan stugor förekommer 
på en begränsad del av ön. 
Intill ön fi nns rika sjöfågelmil-
jöer och en vik med intressant 
kransalgvegetation. Ön har 
stor betydelse för det rörliga 
friluftslivet, dock inte i samma 
omfattning som närliggande 
Romelsön.

Halsön/Granön bör uppmärksam-
mas särskilt då det gäller bebyg-
gelseutvecklingen. Ytterligare 
nybebyggelse bör inte tillåtas på 
ön. Eftersom merparten av ön idag 
består av ungskog och hyggen är 
det viktigt att på sikt återskapa en 
variationsrik skärgårdsskog på ön. 
Förekommande lövbestånd och väl 
tilltagna kantzoner mot stränder bör 
alltid lämnas orörda.

137
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N2:24, Rösnäs-
fjärden

Havsvik, klass 3. Rösnäsfjär-
den är en tämligen exploaterad 
havsfjärd utan särskilt höga 
naturvärden, möjligen med 
undantag för vissa ornitolo-
giska kvalitéer. Abel och Gärdin 
(1972) bedömde dock att fjär-
den var ett av de mer skydds-
värda områdena vid denna del 
av kusten.
Området bör minskas ner och 
endast omfatta lövskogsviken i 
södra delen av fjärden.

Befi ntliga kustlövskogar bör lämnas 
orörda. En fördjupad ornitologisk 
inventering bör utföras i fjärden.

134
Minskas 

ned

N2:25, Utste-
narna

Skärgårdsö, naturskog, klass 
2. Området är skyddad som 
naturreservat och Natura 2000. 
Utstenarna är en skogsklädd 
ö som har börjat anta en mer 
naturskogsliknande prägel. 
Skogen bör få utvecklas helt 
ostört.

Skötselföreskrifterna för naturreser-
vatet kan behöva ses över. Skogen 
bör få utvecklas helt ostört.

17

N2:26, N Ska-
taudden

Kustområde, våtmark, löv-
skog, klass 3. Området utgör 
en intressant del av Bredviks-
fjärden, med fi na långgrunda 
sandstränder med artrika och 
varierad vegetation och upp-
växande lövsumpskog. Områ-
det är av typ som ofta utnyttjas 
som rastplats av vadarfåglar. 
Den höga exploateringsgraden 
gör dock att området inte är 
aktuellt för de högsta naturvär-
desklasserna.
Känner viss tvekan inför detta 
område då exploateringen är 
så stor.

Ytterligare ingrepp (lövröjning, 
vegetationsbekämpning) bör inte 
göras i området. Ev. störningar på 
fågellivet bör minimeras

28

Värdefulla kulturmiljöer

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K2:1, Furuö-
grund

Bebyggelsemiljö. Sågverks-
samhälle från 1900-talets 
början med småskaliga arbetar-
bostäder och en ståtlig skola. 
Detaljplan fi nns.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utrednng.

95

K2:2, Romelsön Bebyggelsemiljö. Fiskeläge 
med väl bibehållen bebyggelse 
från 1800-talets början.

2

K2:3, Hamnskär Bebyggelsemiljö. Lotsplats 
från 1821 med väl bibehållen 
bebyggelse från slutet av 1800-
talet .

6
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Karta 3
Områden för bostäder/fritidsbebyggelse etc

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d3:1, Östanbäck Detaljplan saknas för området. En eventuell utökning av antalet 

fritidshus ska ske genom detaljpla-
nering av området. VA-utredning 
saknas i området.

14

d3:2, Pålstrand 
m fl 

Området har ett antal detaljpla-
ner men möjligheter fi nns att 
planera för fl er fritidshustomter.

Genom att upprätta nya detalj-
planer fi nns möjligheter att förtäta 
området med ytterligare fritids-
hus. VA-utredning fi nns. Området 
olämpligt för infi ltration. Dålig mark, 
högt grundvatten.

134

d3:3, Brännäset Detaljplan saknas för området. Området är i princip fullbyggt, men 
genom upprättande av detaljplan 
kan möjligheten att förtäta området 
undersökas i detaljplaneprocessen. 
VA-utredning saknas i området.

17

d3:4, Bjässviken Området saknar detaljplan 
men områdesbestämmelser 
har upprättats.

En eventuell utökning av antalet fri-
tidshus ska ske genom upprättande 
av detaljplan. VA-utredning saknas 
i området.

58

d3:5, Kågön Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för 
att genomföra en exploatering av 
området.

15

d3:6, Boviksön Detaljplan fi nns för en mindre 
del av området.

Möjligheter fi nns att komplettera 
området med ytterligare fritidshus 
genom att upprätta nya detaljpla-
ner. VA-utredning fi nns för Boviken 
1:28. Övriga områden saknar VA-
utredning.

115

d3:7, Boviken Detaljplan saknas för området. En eventuell utökning av området 
ska ske genom upprättande av 
detaljplan. VA-utredning saknas i 
området.

27

d3:8, Boviken–
Storsnäckhamn

Inom området fi nns ett antal 
detaljplaner.

Möjligheter fi nns att komplettera 
området med ytterligare fritidshus 
genom planändring och upprättan-
de av nya detaljplaner. VA-utred-
ning fi nns – olämpligt med infi ltra-
tion utom vid Storsnäckhamn som 
har goda infi ltrationsförhållanden.

265

d3:9, Kågnäset Detaljplan fi nns för den östra 
delen av området.

Möjligheter fi nns att genom upprät-
tande av detaljplan skapa ytterli-
gare fritidshustomter. VA-utredning 
fi nns – olämpligt med infi ltration.

101
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d3:10, Södra 
Sillskatan

Detaljplan fi nns för området. Möjligheter fi nns att genom ny 
detaljplan komplettera vissa delar 
av området med ytterligare tomter. 
VA-utredning saknas för Sillskatan. 
För Harrbäcksand–Björkskär fi nns 
en VA-utredning som redovisar att 
området är olämpligt för infi ltration 
på grund av högt grundvatten och 
dålig mäktighet.

224

Områden med höga naturvärden

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N3:1, Klåvaskär Skärgårdsö, naturskog, klass 

2. Klåvaskäret är kommunens 
vackraste urbergsö, ensligt be-
läget i yttre havsbandet. På ön 
fi nns vackert utbildad lav- och 
hedvegetation, blankslipade 
klippor och klappersten samt 
ett litet tallurskogsbestånd. Ön 
är en värdefull fågelö. Skä-
ret är ett av de populäraste 
utfl yktsmålen för det båtburna 
friluftslivet.

Störningar på fågellivet från obe-
tänksamma besökare bör förhin-
dras. Förhoppningsvis kan detta 
lösas med en skylt som informerar 
om att de för fåglarna viktiga häck-
ningsområdena ej bör besökas. En 
annan lösning är att införa land-
stigningsförbud på ön under den 
känsligaste tiden under juni och 
juli, vilket dock vore beklagligt med 
tanke på öns stora attraktionskraft 
för besökare.

6

N3:2, Storörud-
darna – Hällska-
tan

Kustområde, klass 2. Objek-
tet är ett mycket särpräglat 
kustavsnitt med vidsträckta, 
storblockiga vattenområden 
utanför uddarna, två mindre 
havsvikar och några mindre 
tjärnar. Området har höga 
faunavärden och även vissa 
botaniska kvalitéer. Området 
är inte påverkat av vare sig 
bebyggelse eller vägar och bör 
framgent få utvecklas ostört.

Området bör få utvecklas helt 
ostört.

121

N3:3, Kågefjär-
den

Havsfjärd, klass 1. Kågefjärden 
är kommunens största havs-
fjärd. I fjärdens inre del fi nns 
en liten innerskärgård. De inre 
vikarna av skärgården har ett 
mycket rikt fågelliv. Kågefjär-
dens storlek och variationsri-
kedom, med grunda sediment-
bottnar, våtmarker, lövskog och 
en mer exponerad ytterfjärd 
motiverar det höga värdet. 
Vegetationsutvecklingen i de 
grunda havsområdena bör få 
fortgå ostört.

Vegetationsutvecklingen i de 
grunda havsområdena bör få fortgå 
ostört. Beteshävden vid fjärdens 
stränder bör bibehållas och kan 
också med förel utökas och intensi-
fi eras (ökat betestryck) till fromma 
för både ängsväxter och fågelliv.

2187
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N3:4, Kågefjär-
dens havsstrand-
ängar

Natura 2000. Det är ett område 
med fi na betade strandängar 
utmed Kågefjärdens norra 
strand. Hävdade marker nära 
havet har ett mycket stort 
värde för rastande och häckan-
de fåglar. Många hävdgynnade 
växter förekommer här, t.ex. 
ängsfryle, ormrot, smultron, 
ögontröst, stagg, slåtterblom-
ma, prästkrage, kattfot och liten 
blåklocka.

En bevarandeplan fi nns framtagen 
för Natura2000 området.

40

N3:5, Kroksviken 
– Boviken

Havsvik, lövskog, klass 3. Om-
rådet är en skyddad havsvik 
med ett medelstort bäckutlopp. 
De innersta delarna utgörs av 
omfattande strandängar och 
våta vildvuxna lövsumpskogar. 
Växtligheten är varierad och 
typiskt zonerad. Området är 
betydelsefullt för fågellivet och 
ett bra exempel på en typiskt 
vegetationsutveckling vid 
landhöjningskustens skyddade 
lägen. Ingrepp i form av mudd-
ring och lokala störningar gör 
att området inte kommer i fråga 
för de högre värdeklasserna.

Våtmarker och lövsumpskogar bör 
lämnas orörda med en skyddande 
bård av intilliggande barrskog. Yt-
terligare muddringar bör ej utföras.

80

N3:6, Ommens-
stenarna

Skärgårdsö, klass 3. Boviks-
fjärdens främsta fågelö som 
hyser en av Skelleftekustens få 
större skrattmåskolonier.

Störningar på fågellivet bör undvi-
kas.

0,3

N3:7, Ögrundet Skärgårdsö, klass 3. Ögrundet 
hyser med sin mindre grå-
trutkoloni vissa ornitologiska 
värden.

Störningar på fågellivet bör undvi-
kas.

1

N3:8, Boviken 
- tombolo

Tombololiknande geologisk 
formation.

Den geologiska formationen utreds 
i samband med utveckling av om-
rådet kring Boviksbadet.

N3:9, Kågnäshäl-
lan

Skärgårdsö, klass 3. Kågnäs-
hällan är en vacker och ostörd 
liten klippö med mindre vitfå-
gelkolonier och vacker växlig-
het. Värdet är högt då klippöar 
är förhållandevis ovanliga vid 
Skelleftekusten.

Störande ingrepp bör undvikas på 
ön.

2

N3:10, Snusan Skärgårdsö, klass 3. Snusan 
är en vacker och orörd klippö 
med en av kommunens större 
trutkolonier.

All typ av exploatering av ön måste 
undvikas. Extra hänsyn krävs. Kan 
skapas genom skyltning, kanalise-
ring av besökare, broschyrer etc.

2
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N3:11, Medgrun-
det

Skärgårdsö, klass 2. Medgrun-
det är en av få öar i Skellefteås 
närhet som inte är bebyggd 
och därför populär för det båt-
burna friluftslivet. Ön är mycket 
varierad med både block-, 
grus- och stendominerade 
stränder. Välutbildade strand-
vallar fi nns på ön. Skogen som 
håller på att växa upp på ön är 
en ostörd primärskog. Fågel-
livet på ön är intressant. All typ 
av exploatering på ön måste 
undvikas.

All typ av exploatering av ön måste 
undvikas. Friluftslivets ev skador 
på fågellivet kan lindras genom 
noggrannare uppskyltning.

10

N3:12, Kalksten-
stjärn

Naturreservat, Natura 2000. 
Området består av skogsmark, 
en liten myr samt en myrod-
ling som inte längre brukas. I 
området fi nns ett av landets 
största bestånd av den säll-
synta fi nnrosen.

Området har ett betryggande skydd 
som naturreservat och Natura 2000 
område. Skötsel sker enligt an-
visningar i skötselprogrammet för 
reservatet.

6

Värdefulla kulturmiljöer

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K3:1, Kåge-
fjärdens havs-
strandängar

Odlingslandskap. Länets enda 
område med havsstrandängar 
som fortfarande hävdas genom 
bete.

Fortsatt hävd av odlingslandskapet. 
Lador och ekonomibyggnader i 
odlingslandskapet vårdas.

292

K3:2, Kågedalen Odlingslandskap som tydligt 
visar älvdalarnas betydelse för 
jordbrukets lokalisering.

Fortsatt hävd av odlingslandskapet. 
Lador och ekonomibyggnader i 
odlingslandskapet vårdas.

K3:3, Storsnäck-
hamn

Fiskeläge med välbevarad 
struktur och väl bibehållen be-
byggelse. Detaljplan fi nns.

3

K3:4, Lillsnäck-
hamn

Fiskeläge med välbevarad 
struktur och väl bibehållen 
bebyggelse.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning. Ny 
bebyggelse kan inte påräknas.

1

K3:5, Finnhällan Fiskeläge med välbevarad 
struktur och väl bibehållen be-
byggelse. Områdesbestämmel-
ser med förhöjd bygglovplikt.

7

K3:6, Sandviken Fiskeläge med välbevarad 
struktur och väl bibehållen be-
byggelse. Områdesbestämmel-
ser med förhöjd bygglovplikt.

15
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K3:7, Långhällan Fiskeläge med välbevarad 

struktur och väl bibehållen be-
byggelse. Områdesbestämmel-
ser med förhöjd bygglovplikt.

4

K3:8, Kågnäsud-
den

Fiskeläge med välbevarad 
struktur och väl bibehållen be-
byggelse. Detaljplan fi nns.

Detaljplan ses över. 5

K3:9, Sillskatan Fiskeläge med välbevarad 
struktur och väl bibehållen be-
byggelse. Detaljplan fi nns.

Detaljplan ses över. 2

Karta 4
Områden för bostäder/fritidsbebyggelse etc

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d4:1, Djupviken Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste tas fram för att 

genomföra en större satsning på fri-
tidstomter.

12

d4:2, Burön Detaljplan saknas för området. Möjligheten att förtäta delar av om-
rådet med ytterligare fritidshus be-
döms för närvarande vara kraftigt 
begränsad då området är utsatt för 
ett högt industribuller från Skellefte-
hamn. VA-utredning saknas i områ-
det.

43

d4:3, Landskär Detaljplan saknas för området. Genom upprättande av nya detalj-
planer kan området utvidgas mot 
väster och öster.

42

Områden med höga naturvärden

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N4:1, Själagrun-
det

Skärgårdsö, klass 3. Själagrun-
det är ett litet lågt och expo-
nerat blockskär vars främsta 
värde är öns blandade viltfå-
gelkoloni.

Störningar på fågellivet bör undvi-
kas.

1

N4:2, Små-
holmarna NO 
Storgrundet

Skärgårdsöar, klass 2. Hol-
marna nordost om Storgrundet 
är mycket värdefulla fågelskär, 
med stora vitfågelkolonier och 
allmänt med änder och vadare. 
Bland häckfåglarna märks 
bland annat den rödlistade 
dvärgmåsen. Floran är sär-
präglad och rik med förekomst 
av bland annat strandrödtoppa.

Ön lämnas orörd. Störning på 
fåglarna under häckningstid måste 
undvikas. Bör omgående avsättas 
som fågelskyddsområde.

4



78

OMRÅDESBESKRIVNINGAR

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N4:3, Norrskärs-
grundet

Skärgårdsö, klass 3. En liten 
orörd skärgårdsö med ur-
sprunglig lövträds- och buskve-
getation, förhållandevis rik fl ora 
och rikt fågelliv. Naturvärdet är 
därför högt.

Ön bör lämnas orörd. 2

N4:4, Norrskär Skärgårdsö, naturskog, klass 
3. Variationsrikedomen och 
den relativa orördheten på öns 
östra delar, med förekomst 
av särpräglade biotoper och 
inslag av gamla tallar, stubbar 
och granlågor, motiverar att 
området ges ett högt naturvär-
de. Öns västra del är exploa-
terad av fritidsbebyggelse och 
betydligt mer påverkad och har 
därför lägre naturvärde.

De mer opåverkade östra delarna 
av Norrskär bör skonas från alla 
typer av störande ingrepp i natur-
miljön.

24

N4:5, Nörd-Ols-
grundet

Skärgårdsöar, klass 2. Nörd-
Olsgrundet är en av de vikti-
gaste trutskären i kommunen. 
Dessutom häckar den sällsynta 
skräntärnan på den lilla holmen 
i norr. De ornitologiska värdena 
gör att värdet är högt, trots 
öarnas utsatta läge intill Rönn-
skärsverken.

Extra hänsyn krävs. Kan skapas 
genom skyltning, kanalisering av 
besökare, broschyrer etc. Öarna 
bör lämnas ostörda. Landstig-
ningsförbud kan övervägas under 
häckningsperioden.

6

N4:6, Sör-Ols-
grundet

Skärgårdsö, klass 2. Sör-Ols-
grundet är en intressant skär-
gårdsö, med både blandskog 
och öppen gräs- och örtklädd 
mark. Fågellivet är rikt på ön.

Ytterligare exploatering av ön bör 
förhindras.

6

N4:7, Holme O 
Långskuttun

Skärgårdsö, klass 3. Ett litet 
kraftigt exponerat klapperskär 
med en mindre tärnkoloni. 
Orördheten och fågellivet gör 
att värdet är högt.

Ön lämnas ostörd även framgent. 1

N4:8, Innerviks-
fjärdarna

Naturreservat, Natura 2000. 
Älvmynning, havsfjärd, våtmar-
ker, lövskog. I området fi nns 
också blandskogar, barrskogar, 
våtmarker och odlade områ-
den. Ett av norra Västerbottens 
viktigaste rast- häckningsom-
råden för våtmarksfåglar. Inom 
reservatet har man noterat 
minst 190 fågelarter, varav ett 
åttiotal är häckfåglar. Under 
vårfl yttningen kan man se upp 
till tusen storspovar på parad 
på fjärdisen.

Lövskogen inom området bör i 
största möjliga mån lämnas orörd. 
Detta gäller även i de delar av om-
rådet som ligger utanför befi ntligt 
naturreservat.

1501
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N4:9, Bursunds-
viken

Havsvik, lövskog, klass 3. Väs-
tra Bursundsviken är en liten 
grund skyddad havsvik med 
vackra strandängar och med 
ett blött lövskogskärr i innersta 
delen. Området har vissa orni-
tologiska värden. Vikens yttre 
delar är i huvudsak exploate-
rade av stugbebyggelse.

Strandängar och lövskog i områ-
det bör få utvecklas utan störande 
ingrepp i form av t.ex. dikning, 
omgrävningar eller avverkning.

13

N4:10, Burön 
– Brottviken 
– Norrfjärden

Kustområde, tjärnar, natur-
skog, klass 2. Området är ett 
stort och i hög grad oexploa-
terat kustområde intill Bureå 
samhälle. De skogliga skydds-
värdena är särskilt höga. Tall- 
och granskogarna i området 
hör till de minst skogsbruks-
påverkade produktiva kust-
skogarna i regionen, med fl era 
rödlistade vedsvampar. Områ-
det innehåller också värdefulla 
fågelmiljöer. Trots omfattande 
påverkan av luftföroreningar 
bedöms områdets ostördhet 
så påtaglig att området som 
helhet har ett mycket högt 
skyddsvärde.

Områdets ostördhet bör bevaras. 
Ny bebyggelse, vägar, dikningar 
etc. bör inte tillåtas inom områ-
det. Ytterligare inventeringar kan 
behöva göras av skogarna inom 
området inför ev. ingrepp eller 
skyddsåtgärder.
Området bör revideras, kollas upp 
igen

329,7

.

N4:11, Grönnhol-
men (Danielsten)

Havsvik, våtmark, lövskog, 
klass 3. Området är en bio-
logiskt rik havsvik med några 
av Skellefteås största sam-
manhängande lövskogar och 
fågelrika våtmarker. Skogs-
skötseln i området bör redu-
ceras till ett absolut minimum i 
de mest besökta områdena, i 
övrigt bör skogen lämnas för fri 
utveckling.

Skogsskötseln i området bör redu-
ceras till ett absolut minimum intill 
de mest besökta delarna av om-
rådet. I övrigt bör lövsumpskogen 
lämnas till fri utveckling så att död 
ved tillåts ackumuleras till fromma 
för hackspettar och andra arter 
beroende av död lövved. Närmare 
inventeringar bör utföras, bl.a. med 
avseende på fågelfaunan.

82

Värdefulla kulturmiljöer

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K4:1, Innervik–
Tjärn

Karaktäristiskt odlingslandskap 
med många upprustade lador. 
Naturreservat.

Fortsatt hävd av odlingslandska-
pet. Lador och ekonomibyggnader i 
odlingslandskapet vårdas.

1276
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K4:2, Gåsören Bebyggelsemiljö. Fyr- och lots-

plats från 1881 med välbeva-
rad struktur och väl bibehållen 
bebyggelse från slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet. 
Fyren, uthuset och källaren är 
lagskyddade byggnadsminnen.

9

Karta 5   
Områden för bostäder/fritidsbebyggelse etc

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d5:1, Södra 
Bergfors

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
kunna exploatera området för fri-
tidshus. VA-utredning fi nns. Områ-
det olämpligt för infi ltration.

13

d5:2, Kastsundet Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

5

d5:3, Lillsladan Detaljplan fi nns för den östra 
delen av området.

Detaljplan måste upprättas för den 
östra delen av området för att kom-
plettera med ytterligare fritidshus.

14

d5:4, Burvik Detaljplan fi nns för området. Området bedöms var fullbyggt. VA-
utredning saknas för området.

37

d5:5, Tällön Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

62

d5:6, Burvik–Kor-
ögrundet

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterli-
gare fritidshus. VA-utredning fi nns 
för området, infi ltrationsmöjligheter 
goda.

20

d5:7, Sandviken Detaljplan fi nns för den södra 
delen av området.

Detaljplan måste upprättas för att 
exploatera den norra delen av om-
rådet för fritidshus. VA-utredning 
saknas för området.

70

d5:8, Bäckfjär-
den

Detaljplan saknas för området. Området bedöms vara fullbyggt. 
VA-utredning saknas för området.

9

d5:9, Bäckfjär-
den

Detaljplan fi nns för området. Området bedöms vara fullbyggt. 
VA-utredning saknas för området.

25

d5.10, Storön Detaljplan saknas för området. Området bedöms vara fullbyggt. 
VA-utredning saknas för området.

22

d5:11, Storön Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med fl er fri-
tidshus. VA-utredning saknas för 
området.

58

d5:12, Bäckån Detaljplan saknas för området. Området bedöms vara fullbyggt. 
VA-utredning saknas för området.

8
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d5:13, Bäckfjär-
den

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med fl er fri-
tidshus. VA-utredning saknas för 
området.

9

d5:14, Uttingen Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
exploatera området för fritidshus. 
VA-utredning saknas för området.

13

d5:15, Ljusvatt-
net

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera berört område med fl er 
fritidshus. VA-utredning saknas för 
området.

124

Områden med höga naturvärden

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N5:1, N Lång-
grundet

Skärgårdsö, naturskog, klass 3. 
N Långgrundet hyser i hög grad 
ostörda primära landhöjnings-
successioner i form av vildvux-
en löv- och granskog. Så pass 
orörda successioner av dessa 
ålderstadier är ovanliga längs 
Skellefteåkusten varför värdet 
är högt.

Skogen på ön bör få utvecklas fritt. 6

N5:2, Tällörevet Skärgårdsö, klass 2. Revet är 
en av de mest fågelrika öarna i 
denna del av kusten. Ön hyser 
kommunens största skrattmå-
skoloni och fl era par häckande 
dvärgmås.

Ingen landstigning bör ske på ön 
under häckningstid. Extra hänsyn 
krävs. Kan skapas genom skylt-
ning, kanalisering av besökare, 
broschyrer etc.

1

N5:3,Tällö-
grundet (Bure-
hällorna)

F d skärgårdsö, klass 3, natur-
vårdsområde (landareal 7 ha). 
Tällön har stor betydelse för det 
båtburna friluftslivet. Eventuella 
biologiska skyddsvärden är 
dåligt dokumenterade, men har 
av allt att döma haft en under-
ordnad betydelse vid avsät-
tandet av naturvårdsområdet. 
Tällögrundets skyddsvärden 
betingas i första hand av värdet 
för friluftslivet.

Området sköts i enlighet med sköt-
selplanen för naturvårdsområdet. 
En inventering av områdets biolo-
giska naturvärden bör utföras.

8

N5:4, Kalk-
grundsudden 
– Korsörarna

Kustområde, naturskog, klass 
3. Detta är ett kraftigt expone-
rat kustområde. Välutbildade 
klappervallar, representativ 
strandfl ora och en vedsvamps-
fl ora med inslag av sällsynta 
och hänsynskrävande arter 
motiverar att värdet är högt 
trots begränsad storlek och 
påverkad näromgivning.

Alla former av ingrepp bör undvikas 
inom det avgränsade området.

33
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N5:5, Kastfjär-
den

Kustnära, sjö/glosjö, klibbal-
skog, klass 3. Kastfjärden är en 
ganska stor och varierad kust-
nära sjö eller glosjö. Fjärden 
och dess närmaste omgivning-
ar är sällsynta och ostörda med 
sammanhängande barrskog. 
Längst stränderna växer länets 
kanske mest välutvecklade klib-
balskog. De grunda vikarna har 
botaniska och eventuellt också 
ornitologiska skyddsvärden.

Klibbalskogarna bör lämnas helt 
orörda. Hela det större samman-
hängande barrskogsområdet runt 
Kastfjärden bör undersökas när-
mare med avseende på biologiska 
kvalitéer och ev skyddsbehov. 
Området bör tills vidare lämnas 
utan ingrepp.

240

N5:6, Skog 
väster om Bot-
tenfjärden

Barrnaturskog, klass 2. Merpar-
ten av området är mycket fi n 
urskogsliknande granskog med 
inslag av överståndare av tall 
samt enstaka lövträd.

Området bör i sin helhet undantas 
från avverkningar.

33

N5:7, Knösen Skärgårdsö, klass 3. En mycket 
liten ö, vars rika fågelliv moti-
verar att värdet är högt. Ön är 
kalspolad på den västra delen, 
men bevuxen med örter och 
graminider på den östra.  På 
Knösen häckar en medelstor 
skrattmåskoloni om ca 40 par.

Landstigning på ön bör inte göras 
under häckningstiden.

N5:8, Skötgrön-
nan

Skärgårdsö, klass 2. Natura 
2000. Naturreservat. Sköt-
grönnan är en särpräglad och 
ostörd ö. Öns främsta kvalitéer 
är knutna till den geomorfo-
logiska särprägeln och öns 
attraktionskraft som utfl yktsmål. 
Ön uppvisar även en typisk 
sandfl ora och har vissa ornito-
logiska kvalitéer. Flera intres-
santa kulturlämningar fi nns på 
ön, bl a fl era stenlabyrinter.

Ön är skyddad på ett nöjaktigt sätt. 40

N5:9, Skallön Kustområde, naturskog, klass 
2. Natura 2000. Naturreservat.

Området är mycket översiktligt in-
venterat. Områdets naturvärden bör 
utredas närmare och ett lämpligt 
skyddsområde avgränsas. Hela 
området bör tills vidare helt skyd-
das från ingrepp. Ornitologiska in-
venteringar bör utföras både under 
vårvinter- och senvår/försommar.

N5:10, Ol-Nils-
grundet

Skärgårdsö, klass 3. Ol-Nils-
grundet är en liten ö som är 
utnyttjad för fritidsbebyggelse. 
Skogsvegetationen på ön är 
dock av en ovanlig typ, varför 
värdet ändå bedöms vara högt.

Inga avverkningar bör göras på ön. 5
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N5:11, Skal-
löstenen

Skärgårdsö, klass 3. En mindre 
skog som är orörd men med en 
naturlig landhöjningssucces-
sion. Inga specifi ka naturvär-
den noterades, men orördheten 
gör ändå att naturvärdet är 
högt.

Ön lämnas orörd i framtiden. 7

N5:12, Bukten Havsvik, lövskog, klass 3. 
Objektet är ett mycket varierat 
kustavsnitt med ostörda strän-
der och kustlövskogar. Strän-
derna är artrika och området 
torde även ha vissa ornitologis-
ka kvalitéer. Det sammantagna 
värdet är därför högt.

Området bör även fortsättningsvis 
få utvecklas ostört.

41

N5:13, Malören 
– Sjöbodsundet

Kust- och skärgårdsområde, 
naturskog, klass 2. Det är ett 
ovanligt ostört och mångformigt 
kust- och skärgårdsområde, 
med en större barrskogsö, ett 
litet fågelskär och en skyddad 
kuststräcka vid Sjöbodsundet 
med uddar, vikar och en lång 
rad typiska havsstrandväxter. 
Området innehåller utmärkta 
fågelbiotoper och en av kom-
munens största och mest 
intakta skärgårdsbarrnaturskog.

Hela området bör skyddas från 
ingrepp t.ex. genom inrättande av 
naturreservat. Ingen ytterligare ex-
ploatering i form av stugbebyggelse 
eller annan påverkan av naturmiljön 
bör ske i området. Skogssköt-
selåtgärder bör helt undvikas på 
Malören/Buskgrundet, i nyckel-
biotopen på Nygrundsudden och 
i strandnära områden. Malörgrun-
det bör skyddas från landstigning 
under fåglarnas häckningstid. Extra 
hänsyn krävs. Kan skapas genom 
skyltning, kanalisering av besökare, 
broschyrer etc.

262

N5:14, Gräsvi-
ken

Havsvik, klass 3. Gräsviken är 
en av många grunda havsvikar 
i området runt Skallön/Storön. 
Större bladvassbestånd är 
ovanliga vid Skellefteås kust. 
Större vassar erbjuder också 
oftast fåglar goda livsbetingel-
ser varför naturvärdet bedöms 
vara högt.

Slåtter och muddring bör undvikas 
i viken, liksom avverkning i strand-
skogen.

12

N5:15, Vånören Kustområde, naturskog, klass 
1. Vånörens östra del är ett 
kraftigt exponerat kustavsanitt 
med hårt svallade blocksträn-
der, kalspolade hällar och klap-
perstensavlagringar. I området 
fi nns ostörd men lågproduktiv 
kustbarrskog och kustlövskog. 
Orördheten, variationsrike-
domen och inslaget av starkt 
hotade arter gör skyddsvärdet 
mycket högt. Hela området 
bör skyddas från alla typer av 
ingrepp.

Hela området måste skyddas från 
alla typer av ingrepp.

68
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N5:16, Sydöstra 
Storön

Kustområde, klass 3. Områ-
det är ett varierat och måttligt 
exponerat kustområde. Områ-
det innefattar ett av de längsta 
obebyggda kustavsnitten i den 
södra kommundelen. I områ-
det fi nns ett fl ertal strandtyper 
med strandängar, kala klippor 
och glest bevuxna sandsträn-
der. Området visar botaniska 
kvalitéer, men orördheten är 
det främsta motivet till det höga 
värdet.

Områdets orörda karaktär bör 
bibehållas, främst genom att ingen 
ytterligare bebyggelse tillåts i om-
rådet.

144

N5:17, Olsklub-
ben

Skärgårdsö, klass 3. Olsklub-
ben är en vild och karg ö i 
exponerat läge utanför havsud-
den Enskatan. Ön har goda 
förutsättningar att hysa ett rikt 
fågelliv. Åtskilliga fåglar häckar 
fortfarande vid ön, men stör-
ningar under häckningstiden 
gör sannolikt ön mindre attrak-
tiv för fågel.

Informationsskyltar som uppmanar 
besökare att ta hänsyn till fågellivet 
bör sättas upp på ön.

5

N5:18, Bäckfjär-
den

Örik havsfjärd, barrskog, klass 
2. Bäckfjärden – Skellefteås 
örikaste havsfjärd – präglas 
av en mycket stor andel äldre, 
måttligt påverkad barrskog på 
öar och intilliggande fastland. 
På några öar fi nns relativt 
ostörda primära barrskogssuc-
cessioner som kan utvecklas till 
värdefulla naturskogar. Intres-
sant kryptogamfl ora fi nns på 
fl era håll. Vikarna i fjärdens inre 
delar hyser kommunens största 
kransalgsängar.

Det vore värdefullt om skogen på 
öar och angränsade fastland i så 
stor utsträckning som möjligt fi ck ut-
vecklas fritt. Särskilt viktigt är dock 
att de primära landhöjningssucces-
sioner som ännu är relativt ostörda 
lämnas orörda i framtiden. Hygges-
bruk bör inte tillämpas i anslutning 
till fjärdområdet. Viss begränsning 
av påverkan från fritidsbebyggelse 
och båttrafi k är önskvärd, men 
torde vara svårare att genomföra. 
Ytterligare inventeringar bör utföras 
av Bäckfjärdens många landhöj-
ningsvikar. Extra hänsyn för fågel-
livet krävs. Kan skapas genom 
skyltning, kanalisering av besökare, 
broschyrer etc.

1345

N5:19, Lång-
stranden

Natura 2000; Ler- och sand-
bottnar som blottas vid låg-
vatten. Grunda vikar är viktiga 
för fi sk. De grunda, ofta vegeta-
tionsrika vikarna utmed Väs-
terbottenskusten har ofta höga 
naturvärden. Förutom att det 
ofta fi nns många vattenväxter 
– höstlånke, borstnate, tråd-
nate, kransalger m fl  – är de 
viktiga uppväxtplatser för fi sk 
som abborre och gädda. De är 
också viktiga för fågellivet.

En bevarandeplan fi nns framtagen 
för Natura2000 området.

9
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N5:20, Brösnäs-
viken

Natura 2000. Ler- och sand-
bottnar som blottas vid låg-
vatten. Grunda vikar är viktiga 
för fi sk. De grunda, ofta vegeta-
tionsrika vikarna utmed Väs-
terbottenskusten har ofta höga 
naturvärden. Förutom att det 
ofta fi nns många vattenväxter 
– höstlånke, borstnate, tråd-
nate, kransalger m fl  – är de 
viktiga uppväxtplatser för fi sk 
som abborre och gädda. De är 
också viktiga för fågellivet.

En bevarandeplan fi nns framtagen 
för Natura2000 området.

2

N5:21, Storsand Natura 2000. Sandstrand med 
perenn vegetation i Östersjön. 
Oexploaterad sandstrand. Om-
rådet utgörs av en 200 meter 
bred strand belägen i en grund 
vik i Bäckfjärden. Stranden som 
är oexploaterad är mycket fi n 
och hyser en perenn vegetation 
med bland annat strandråg och 
strandvial. Stranden sträcker 
sig en bra bit upp på land där 
den koloniserats av spridda 
tallar. Genom det skyddade 
området rinner en liten bäck 
som leder ut i havet. Även den 
marina miljön utanför området 
är fi n. Bland annat har kransal-
gen Chara aspera har noterats 
just utanför Storsands strand.

En bevarandeplan fi nns framtagen 
för Natura2000 området.

4

N5:22, Röjtings-
undet

Natura 2000. Ler- och sand-
bottnar som blottas vid låg-
vatten. Grunda vikar är viktiga 
för fi sk. De grunda, ofta vegeta-
tionsrika vikarna utmed Väs-
terbottenskusten har ofta höga 
naturvärden. Förutom att det 
ofta fi nns många vattenväxter 
– höstlånke, borstnate, tråd-
nate, kransalger m fl  – är de 
viktiga uppväxtplatser för fi sk 
som abborre och gädda. De är 
också viktiga för fågellivet.

En bevarandeplan fi nns framtagen 
för Natura2000 området.

7

Värdefulla kulturmiljöer

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K5:1, Sandviken Bebyggelsemiljö. Salteri med 

sammanhållen sjöbodsbebyg-
gelse.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kan inte påräknas.

1

K5:2, Tärnören Bebyggelsemiljö. Genuint 
fi skeläge i område med klap-
persten.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning.

3
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K5:3, Vånören Bebyggelsemiljö. Genuint 

fi skeläge i område med klap-
persten.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning.

3

K5:4, Nedre 
Bäck

Bebyggelsemiljö. Jordbruks-
bebyggelse i odlingsbygd som 
karaktäriseras av en mångfald 
stenmurar.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning. 
Fortsatt hävd av odlingslandskapet. 
Lador och ekonomibyggnader i 
odlingslandskapet vårdas.

78

Karta 6 
Områden för bostäder/fritidsbebyggelse etc

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d6:1, Djäknesjö Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 

exploatera området för fritidsbebyg-
gelse.

16

d6:2, Bjurön Detaljplan saknas för området. Området är i princip fullbyggt. VA-
utredning saknas för området.

7

d6:3, Bjurön Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

12

d6:4, Brattås Detaljplan saknas för området. Området är i princip fullbyggt. VA-
utredning saknas för området.

4

d6:5, Bjuröklubb Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

10

d6:6, Storsand Detaljplan fi nns för den norra 
delen av området.

Detaljplan måste upprättas för att 
exploatera den södra delen av om-
rådet, antingen för fritidsbebyggelse 
eller för fritids/campingändamål. 
VA-utredning fi nns för en del av om-
rådet. Utredningen visar att förhål-
landena för infi ltration är dåliga.

83

d6:7, Bjurön–
Sundsudden

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
exploatera området för ytterligare 
fritidshus. VA-utredning saknas för 
området.

30

d6:8, Gumhamn Detaljplan fi nns för en mindre 
del av området.

Detaljplan måste upprättas för att 
exploatera området för ytterligare 
fritidshus. VA-utredning visar att det 
fi nns goda infi ltrationsmöjligheter. 

89

d6:9, Björkåsen Detaljplan fi nns för huvudde-
len av området.

Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

85
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d6:10, Älgnäs Detaljplan fi nns för området. Detaljplan måste upprättas för att 

komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

43

d6:11, Fjälbyn–
Högfjärden

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
exploatera området för ytterligare 
fritidshus. VA-utredning saknas för 
området.

13

d6:12, Nolbyn Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

11

Områden med höga naturvärden

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N6:1, Bjuröklubb Kustområde, naturskog. 

Klass 1. Natura 2000. 
Naturreservat. Bjuröklubbs 
naturreservat är Västerbot-
tens östligaste och ett av 
länets främsta exponerade 
kustavsnitt. Området består 
av delvis skogsklädda 
hällmarker, klapperstensfält, 
svallade moränjordar och 
mindre sanddynområden. 
Skogen inom reservatet 
är delvis naturskogsartad. 
I synnerhet de kustnära 
delarna har en mycket orörd 
prägel. Område är stort och 
mångformigt och har mycket 
höga biologiska skydds-
värden. Bjuröklubbs natur-
reservat är ett mycket viktigt 
utfl yktsmål för natur- och 
kulturintresserade.

Området har förutom delar av Stor-
sanden i söder ett betryggande skydd 
och bör få fortsätta att utvecklas utan 
påtagliga mänskliga ingrepp i natur-
miljön.

919

N6:2, Brattåsfjär-
den

Örik havsfjärd, äldre barr-
skog, klass 2. Brattåsfjärden 
är en ovanlig skärgårdstyp 
för kommunen. Fjärden är 
grund och örik och innehål-
ler en mängd strandtyper, 
från ackumulation och sand 
till klippor och block. Fågel-
livet är rikt med inslag av 
sällsynta arter. Naturvär-
dena i fjärden bedöms vara 
mycket höga.

Omfattningen av störningarna på 
fågellivet i fjärden bör undersökas 
närmare. Vid behov kan landstignings-
förbud införas på de känsligaste öarna 
under häckningstiden. Skyltar med 
information om det känsliga fågellivet 
kan också sättas upp.

237
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N6:3, Petberget Kustområde, inslag av na-

turskog, klass 2. Petberget 
är ett stort kustområde med 
improduktiva hällmarker 
och klapperstensfält, med 
gammal tallskog och i den 
västra delen mer sluten 
blandskog. Inslaget av riktigt 
gamla tallar, död tallved och 
senvuxna aspar är särskilt 
värdefulla inslag i området. 
Storleken och orördheten 
motiverar tillsammans ett 
högt värde.

Petberget bör lämnas utan ingrepp 
i naturmiljön. Området mellan Täll-
näsudden och Brattås bör snarast 
inventeras.

119

N6:4, Storsan-
den – Storsand-
skäret

Sandstrand, klass 3. 
Storsanden är Västerbot-
tens längsta sandstrand vid 
havet, över 1,5 km. Områ-
det har intressant perenn 
vegetation både på stränder 
och ute i fjärden. Storsan-
den är kraftigt exploaterad, 
vilket begränsar områdets 
naturvärden.

Ytterligare undersökningar av faunan i 
området bör utföras.

13

N6:5, Storgrun-
det

Skärgårdsö, klass 3. En 
ostörd liten ö som är en 
betydelsefull häckningsplats 
för silvertärna och bedöms 
därför ha ett högt skydds-
värde.

Ön bör bevaras ostörd. Fågellivets 
nutida kvaliteter på ön bör undersökas 
närmare.

1

N6:6, Storberget Äldre barrskog, klass 3. 
Områdets storlek, stora 
variation av naturtyper och 
relativa orördhet motiverar 
att området får ett högt na-
turvärde. Området har goda 
förutsättningar att utvecklas 
till ett stort och biologiskt 
intressant kustnära natur-
skogsområde.

Området bör i sin helhet lämnas för fri 
utveckling då stora sammanhängande 
områden av denna typ är ovanliga i 
Västerbottenskustland.

195

N6:7, Fjälbyn Naturreservat. Natura 
2000- område. Kustnära 
barrskog belägen på fl ack 
delvis myrlänt mark. Skogen 
utgörs huvudsakligen av 
naturskogsartad barrbland-
skog med beståndsåldrar på 
upp till 250 år. Betydande 
inlag av hänglavar, främst 
garnlav. 

27
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N6:8 och N6:9, 
Älgträsket

Fågelsjö. Älgträsket är en 
betydelsefull häcknings-
lokal för våtmarksfåglar. 
Sjöns östra sida med vikar 
och vidsträckta vassbälten 
är tillsammans med viken 
mellan Näset och Lappviken 
den mest skyddsvärda och 
betydelsefulla delen.

De värdefulla områdena bör skyddas 
mot exploatering och störning under 
häckningen.

173

Värdefulla kulturmiljöer

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K6:1, Bjuröklubb Bebyggelsemiljö. Riksin-

tresse för kulturmiljövården. 
Lots- och fyrplats med 
välbevarade byggnader. 

Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning 
av PBL 3:12. Ny bebyggelse kräver 
alltid särskild utredning. Fyren föreslås 
som statligt byggnadsminne.

34

K6:2, Bjuröklubb Bebyggelsemiljö. Riksin-
tresse för kulturmiljövården. 
Fiskeläge med byggnader 
från slutet av 1800-talet och 
1900-talets första decen-
nier.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning 
av PBL 3:12. Ny bebyggelse kräver 
alltid särskild utredning.

17

K6:3, Uttersjön Bebyggelsemiljö. Odlings-
landskap. Välbevarade 
gårdsanläggningar i välhäv-
dat odlingslandskap mot 
sjön.

Byggnaderna vårdas, PBL 3:12 till-
lämpas. Ny bebyggelse kräver alltid 
särskild utredning. Fortsatt hävd av od-
lingslandskapet. Lador och ekonomi-
byggnader i odlingslandskapet vårdas.

175

K6:4, Önnes-
mark

Bebyggelsemiljö. Odlings-
landskap. Välbevarad äldre 
jordbruksbebyggelse och 
odlingslandskap i anslutning 
till fl era sjöar.

Byggnaderna vårdas, PBL 3:12 till-
lämpas. Ny bebyggelse kräver alltid 
särskild utredning. Fortsatt hävd av od-
lingslandskapet. Lador och ekonomi-
byggnader i odlingslandskapet vårdas.

180

K6:5, Björkåsen Bebyggelsemiljö. Välbeva-
rat fi skeläge.

Områdesbestämmelser upprättas. 1

Karta 7   
Områden för bostäder/fritidsbebyggelse etc

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d7:1, Blacke Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 

komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

12

d7:2, Blackhamn Detaljplan fi nns för huvuddelen 
av området.

Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

41
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
d7:3, Böle Detaljplan fi nns för området. Området bedöms vara fullbyggt 

men genom upprättande av detalj-
plan fi nns möjlighet att pröva en 
förtätning med fl er fritidshus. VA-
utredning saknas för området.

17

d7:4, Gammel-
byn

Detaljplan saknas för området. Området bedöms vara fullbyggt 
men genom upprättande av detalj-
plan fi nns möjlighet att pröva en 
förtätning med fl er fritidshus. VA-
utredning saknas för området.

15

d7:5, Kallviken Detaljplan fi nns för den östra 
delen av området.

Detaljplan måste upprättas för 
Kallviksskäret för att komplettera 
området med ytterligare fritidshus. 
VA-utredning???

84

d7:6, Fällan Detaljplan fi nns för området. Detaljplan måste upprättas för att 
möjliggöra en ytterligare exploate-
ring av området. VA-utredning fi nns 
för området. Infi ltrationsmöjlighe-
terna är goda.

39

d7:7, N Munkvi-
ken

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

7

d7:8, S Munkvi-
ken

Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
exploatera området för ytterligare 
fritidshusbebyggelse. VA-utredning 
saknas för området.

21

d7:9, Avanäset Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterli-
gare fritidshus. VA-utredning fi nns 
för området. Goda infi ltrationsmöj-
ligheter men högt grundvatten.

10

d7:10, Utingen Detaljplan fi nns för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

26

d7:11, S Lövsele Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
exploatera området för ytterligare 
fritidshus. VA-utredning saknas för 
området.

14

d7:12, Lövsele Detaljplan saknas för området. Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

24

d7:13, Noret Detaljplan fi nns för den norra 
delen av området.

Detaljplan måste upprättas för att 
komplettera området med ytterliga-
re fritidshus. VA-utredning saknas 
för området.

105

Områden med höga naturvärden
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N7:1, Gärdefjär-
den

Våtmark, naturreservat, Na-
tura 2000. Gärdefjärden är en 
genom landhöjningen avsnörd 
havsvik som numera är belä-
gen 4 meter över havet. Områ-
det är en viktig häcknings- och 
rastlokal för fåglar. 

Området har ett betryggande skydd 
som naturreservat och Natura 2000 
område. Skötsel sker enligt an-
visningar i skötselprogrammet för 
reservatet.

361

N7:2, Avafjärden Kustnära sjö, klass 2. Ava-
fjärden är en långsträckt f d 
havsfjärd. Grundområden 
med rik vattenvegetation och 
sammanhängande partier 
med äldre skog ger fjärden en 
vacker och ostörd karaktär och 
goda förutsättningar för ett rikt 
fågelliv.

Det bör göras fördjupade undersök-
ningar av fjärdens växt- och djurliv.

223

N7:3, Blackkallen Skärgårdsö. Klass 3. Blackkal-
len är en liten exponerad klipp-
holme som är belägen långt 
ut till havs i en mycket öfattig 
del av Lövångerskusten. Ön är 
liten, men ostörd och särpräg-
lad och har vissa ornitologiska 
kvalitéer. Naturvärdet är därför 
högt.

Inga åtgärder. 2

N7:4, Springs-
varpsviken

Skyddad havsvik. Klass 3. 
Springsvarpsviken är i första 
hand intressant för sin fl ora av 
kransalger. Området är ostört 
förutom en stuga i den inre 
delen av viken. 

Ytterligare ingrepp i viken bör und-
vikas.

20

N7:5, Brännön Havsudde, naturskog, klass 
3. Liten exponerad havsudde 
med omväxlande låga berghäl-
lar, klapperfält och tunna hårt 
svallade moränjordar. Området 
är delvis bevuxet med gammal, 
lågproduktiv kustgranskog. 
Granskogar av denna typ har 
goda förutsättningar att hysa 
en rik fl ora och fauna. Skydds-
värdet är därför högt. Klass 3.

Områdets orörda karaktär bör be-
varas. Området bör undantas från 
skogsbruk.

28

N7:6, Blackefjär-
den

Havsvik. Klass 3. Blocksträn-
der, sandområden och ett 
par mindre lövskogsavsnitt. 
Fjärden är mest intressant på 
grund av den rika vegetationen 
med kransalger. Naturvärdet 
begränsas av att en stor del är 
exploaterad som fritidshusom-
råde. Tveksamt objekt. 

De intakta strandskogarna som 
fi nns kvar intill fjärden bör beva-
ras. Det bör ställas stora krav på 
avloppsanläggningarna vid viken 
eftersom den hotade grönsträfsen 
är känslig mot eutrofi ering (över-
gödning).

80
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N7:7, Sandvi-
karna

Kustområde, fl ada, klass 3. 
Sandvikarna är ett varierat 
kustområde med avsnörnings-
vikar, uddar, våtmarker och 
tjärnar. Vid den smala viken 
i nordost har observerats ett 
mycket rikt fågelliv. Området 
är i hög grad ostört. Fritids-
bebyggelse saknas helt men 
skogsmarken omkring Sand-
vikarna är kraftigt påverkad av 
skogsbruk.

Området bör inventeras närmare! 
Nilsson & Sandström anser i sin 
rapport att området bör skyddas.

35

N7:8, Hällskär Skärgårdsö, klass 2. En 
mycket vacker skärgårdsö med 
klipphällar och välutbildade 
klapperstensområden. Natur-
värdet är mycket högt på grund 
av en särpräglad vegetation, 
ett rikt fågelliv och en intres-
sant fl ora. Ön är helt opåver-
kad av ingrepp. 

All former av störande ingrepp bör 
undvikas på ön.

3

N7:9, Småskär Skärgårdsö, rönnskog, klass 2, 
fågelskyddsklass 2. Småskär 
är en särpräglad och vacker 
skärgårdsö med klippor, sand-
fält och klapper. Ön är av bety-
delse för fågellivet, hyser en rik 
och intressant lavfl ora och en 
av kommunens intressantaste 
rönnskogar.   Skogen på ön är 
värderad till klass 3 på grund 
av sin begränsade areal.

Öns orörda karaktär skall bevaras.
Extra hänsyn krävs. Kan skapas 
genom skyltning, kanalisering av 
besökare, broschyrer etc.

9

N7:10, Får-
skärsudden

Havsudde, klass 2. Får-
skärsudden är en hög och 
vacker havsudde. Den består 
av en drygt tio meter hög, 
vackert rundad berghäll, klap-
perstensfält med ett stort antal 
mycket välutbildade strand-
vallar. Det karga underlaget 
hyser en särpräglad hedfl ora. 
Området är helt ostört och har 
trots sin begränsade storlek ett 
mycket högt naturvärde.

Ingen form av ingrepp bör tillåtas 
i naturen vid Fårskärsudden. Vid 
om/tillbyggnad inom stugområdet i 
klapperfälten väster om objektet är 
det viktigt att områdets ålderdom-
liga karaktär kvarstår. Nybyggnation 
bör inte tillåtas i området.

10
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N7:11, Kallviken–
Klippskatan

Havsudde, naturskog, klass 1. 
Udden Kallviken – Klippskatan 
har trots enstaka fritidshus 
en utpräglat orörd karaktär. 
Området domineras av kraf-
tigt exponerad kustgranskog 
med visst inslag av lövträd och 
svagt utvecklade lövbårder mot 
havet. Underlaget utgörs av 
kalspolade klippor och klap-
perstensfält. Området har en 
mycket välutvecklad fl ora av 
framför allt trädlevande lavar 
med fl era mycket sällsynta 
och starkt utrotningshotade 
trädlavar. Området har högsta 
skyddsvärde.

Området bör snarast skyddas 
som naturreservat. Alla former av 
störande ingrepp bör undvikas 
i området, t.ex. trädavverkning, 
grävning, schaktning, bebyggelse 
etc. Fördjupade inventeringar bör 
utföras i närområdet.

40

N7:12, Kallviken Havsvik, lövskog, klass 3. 
Kallvikens inre del är en grund 
och skyddad havsvik som är 
lite kulturpåverkad. Vildvuxna 
lövstrandskogar och relativt rik 
vattenväxtfl ora göt att skydds-
värdet är högt.

Ytterligare exploatering av fjärden 
undviks. Strandskogarna lämnas för 
fri utveckling.

12

N7:13, Lill-
Gladaviken

Kustnära sjö. Klass 3. Lill-
Gladaviken är en tämligen 
typisk kustsjö som relativt 
nyligen har förlorat kontakten 
med havet. Någon brackvat-
tensprägel märks inte längre 
i sjön. Förekomsten av stor  
igelknopp i utloppsbäcken 
och det lavrika aspbeståndet 
nordväst om sjön gör att sjön 
och dess omgivnngar bedöms 
ha höga naturvärden.

Lövrika strandskogar intill sjön 
lämnas orörda, liksom aspklonen i 
nordväst. Även miljön kring utlopps-
bäcken bör hållas ekologiskt/hy-
drologiskt intakt för att inte även-
tyra den rika förekomsten av stor 
igelknopp.

24

N7:14, Ledskär Skärgårdsö, naturskog, klass 
1. Ledskär är en medelstor 
skärgårdsö med klippor och 
klapperstensfält och karg skär-
gårdsskog. Särskilt värdefullt 
är inslaget av åldriga barr- och 
lövträd. Ön är mycket varierad 
och nästan helt ostörd från 
mänskliga ingrepp. Ön hyser 
en mycket skyddsvärd fl ora 
med förekomst av mycket säll-
synta och starkt hotade lavar. 
Ledskär har därför högsta 
naturvärde.

Alla typer av ingrepp måste för-
hindras i den ekologiskt mycket 
känsliga naturmiljön på Ledskär. 
De höga naturvärdena på Ledskär 
bör omgående säkerställas genom 
någon form av skyddsförordnande.

27
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N7:15, Avahäl-
lorna

Skärgårdsö, klass 2. Större 
klippö med några intilliggande 
små kalspolade klipphällar. 
Området är opåverkat och 
hyser ett mycket rikt fågelliv. 
På öarna fi nns en av de största 
kolonierna av vitfågel och 
tobisgrissla i den södra kom-
mundelen.

Ingrepp eller  störningar som kan 
inverka menligt på öarnas fågelliv 
eller känsliga natur bör undvikas. 
Området kan med fördel få ingå i ett 
framtida skyddsområde omfattande 
Avahällorna, Avanäset och Ledskär.

2

N7:16, Avanä-
set–Vitsandsud-
den

Havsudde, naturskog, klass 2. 
En stor halvö, nästan helt oex-
ploaterad av bebyggelse och 
skogsbruk. Naturen är mesta-
dels mycket karg med mosaik-
artade växlingar mellan lågpro-
duktiva tall- och granskogar, 
småmyrar, klapperstensfält och 
hällmarker. Området innehåller 
både genuint urskogsartade 
bestånd och ostörd landhöj-
ningsskog. Storlek, orördhet 
och läge nära fl era andra 
mycket värdefulla kustområden 
ger ett högt värde. 

Området bör skyddas från ingrepp. 122

N7:17, Grönn-
borg + småöar

Skärgårdsö, naturskog, klass 
3. Liten blockig-stenig skär-
gårdsö med ovanligt ostörda 
primärskogar av gran och 
gråal. Skogarna är gamla och 
lite påverkade varför naturvär-
det är högt.

Naturen på Grönnborg och intillig-
gande småöar bör få fortsätta att 
utvecklas utan störande ingrepp i 
form av bebyggelse och skogsbruk.

5

N7:18, Klös-
sandsviken

Havsvik, klass 3. En medelstor 
havsvik med vackra sandsträn-
der och ovanligt välutvecklade 
sanddyner. Strandområdet är 
varierat, med ett par bäckut-
fl öden, en liten göl och intil-
liggande barr- och lövskog. 
Växt- och djurlivet är karak-
täristiskt för sandstränder vid 
havet. Påverkan är stor på de 
delar av viken som används 
som offentlig badplats.

Störningarna på naturen i området 
bör minimeras.

36
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Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
N7:19, Ö Lövse-
lefjärden – Pot-
termyrberget 

Kustområde med inslag av na-
turskog. Klass 3. Ett stort och 
varierat kustbarrskogsområde 
med lågproduktiva tallskogar 
och en brant sydsluttning med 
gran- och blandskog. Mindre 
naturskogsfl äckar med fl era 
rödlistade arter och ställvis 
ymnig hänglavsfl ora. Även om 
området i sin helhet är tämli-
gen påverkat motiverar den 
stora arealen varierad äldre 
barrskog att området hålls 
ihop till en helhet som bedöms 
ha god utvecklingspotential. 
Området är också ett mycket 
attraktivt friluftsområde.  

Ytterligare inventeringar bör utföras 
i området. Tills vidare bör alla typer 
av skogsskötselåtgärder undvikas 
i området. Stugbebyggelsen vid 
Lövselefjärden bör ej utökas.

192

N7:20, Lövsele-
fjärden

Havsfjärd, klass 2. Lövselefjär-
den är en stor havsfjärd (trös-
kelfjärd) som i nordväst kantas 
av breda våtmarksstränder och 
i de yttre delarna av blockmar-
ker och skog. Fjärdens inre 
delar är grunda och utsötade. 
Områdets ringa påverkans-
grad, vidsträckta strandängar, 
lövskogsbårder och allmänt 
goda förutsättningar för ett rikt 
växt- och djurliv gör att natur-
värdet är mycket högt.

All ytterligare exploatering inom 
fjärdområdet bör undvikas (t.ex. 
muddring, schaktning, hydrologiska 
störningar eller ytterligare bebyg-
gelse).

186

N7:21, Storklub-
ben

Skärgårdsö, klass 3. En relativt 
liten skärgårdsö med klippor 
och lite klapper. Ön är störd av 
stugbebyggelse men före-
komst av sannolikt häckande 
labb ger ändå ett högt natur-
värde.

Ytterligare påverkan på öns natur 
bör undvikas.

3

N7:22, Lillklub-
ben

Skärgårdsö, klass 2. Lillklub-
ben är en liten klippö med 
klapper och hällkar. Ön är 
ostörd och har en varierad 
vegetation. Den är ett av de 
viktigaste häckfågelskären i 
området vilket motiverar ett 
högt naturvärde.

Störningar under fåglarnas häck-
ningstid bör undvikas på ön, i första 
hand genom att informationsskyltar 
anslås. Lillklubben kan med fördel 
ingå i ett eventuellt framtida skydds-
område som omfattar både Juviks-
skäret, Storklubben och Lillklubben.

1

N7:23, Juviks-
skäret

Skärgårdsö, naturskog, klass 
1. Juviksskäret är en orörd och 
varierad skärgårdsö med klipp-
hällar, klapper och orörd tall-, 
gran- och rönnskog. Lavfl oran 
inkluderar mycket sällsynta 
och starkt hotade arter vilket 
motiverar att ön placeras i 
högsta naturvärdesklass.

Alla typer av ingrepp måste för-
hindras i den ekologiskt känsliga 
naturmiljön på Juviksskäret. Besö-
kare bör informeras om öns höga 
naturvärden för att undvika stör-
ningar. De höga naturvärdena bör 
på sikt säkerställas genom någon 
form av naturskyddsförordnande.

7
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Värdefulla kulturmiljöer

Område Beskrivning Förändring/åtgärd Areal (ha)
K7:1, Blackhamn Bebyggelsemiljö. Sammanhål-

len båthusbebyggelse. Detalj-
plan fi nns.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning.

1

K7:2, Gammel-
byn och Fällan

Bebyggelsemiljö. Odlingsland-
skap. Jordbruksbebyggelse och 
odlingslandskap vid ålderdom-
lig kommunikationsled.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning. 
Fortsatt hävd av odlingslandskapet. 
Lador och ekonomibyggnader i 
odlingslandskapet vårdas.

170

K7:3, Kallviken Bebyggelsemiljö. Sammanhål-
len båthusbebyggelse i anslut-
ning till hamnen som varit en 
viktig handelshamn. Detaljplan 
fi nns.

Skötselföreskrifter skall upprättas 
för marken kring Tulterberget och 
klapperstensfälten.

2

K7:4, Lövsele Bebyggelsemiljö. Odlingsland-
skap. Kuperat odlingslandskap 
med bebyggelse dominerad av 
äldre byggnadstradition.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning. 
Fortsatt hävd av odlingslandskapet. 
Lador och ekonomibyggnader i 
odlingslandskapet vårdas.

94

K7:5, Lövsele 
hamn

Bebyggelsemiljö. Fiskehamn 
med en samlad grupp båthus.

Byggnaderna vårdas, strikt tillämp-
ning av PBL 3:12. Ny bebyggelse 
kräver alltid särskild utredning.

1



Vattendrag Skydd/naturvärde Vattendrag Skydd/naturvärde

ÄLVAR  ÄLVAR
Byskeälven Natura 2000, 

Riksintresse för naturvård, 
fi skvattendirektivet, 
skyddad mot vattenkrafts-
utbyggnad (miljöbalken)

Åbyälven Natura 2000, 
fi skvattendirektivet, 
skyddad mot vattenkrafts-
utbyggnad (miljöbalken)

Kågeälven Fiskreproduktion Bureälven Fiskreproduktion
MINDRE KUSTMYNNANDE VATTENDRAG MINDRE KUSTMYNNANDE VATTENDRAG

1 Kinnbäcken Potentiell fi skreproduktion 49 Hällviksbäcken* Potentiell fi skreproduktion
2 Harrbäcken (Kinnbäck) Fiskreproduktion 51 Hotviksbäcken* Fiskreproduktion
3 Hövässbäcken* Potentiell fi skreproduktion 52 Norrfjärdbäcken* Fiskreproduktion
5 Timbäcken Fiskreproduktion 53 Harrsjöbäcken Potentiell fi skreproduktion
6 Kvarnbäcken (Åbyn) Fiskreproduktion 57 Kastfjärdbäcken Fiskreproduktion
7 Bövikbäcken Potentiell fi skreproduktion 59 Skallösundsbäcken* Fiskreproduktion
8 Tåmälven Fiskreproduktion 61 Trastmorängesbäcken Potentiell fi skreproduktion
9 Sörsundet Fiskreproduktion 62 Lillhavvikbäcken* Fiskreproduktion
11 Bredviksbäcken* (Byske) Fiskreproduktion 65 Avamyrbäcken Potentiell fi skreproduktion
12 Byskebäcken Referensvattendrag, 

fi skreproduktion
66 Bäckån Fiskreproduktion

15 Vikströmsbäcken* Potentiell fi skreproduktion 68 Rävelstjärnbäcken* Potentiell fi skreproduktion
16 Butjärnbäcken Fiskreproduktion 70 Djäknesjöbäcken Fiskreproduktion
17 Rösnäsbäcken* Fiskreproduktion 72 Kulbäcken Fiskreproduktion
19 Stensbäcken Fiskreproduktion 73 Avaåkerstjärnbäcken* Potentiell fi skreproduktion
20 Svallängesbäcken Fiskreproduktion 74 Bärgansbäcken* Potentiell fi skreproduktion
21 Hamnviksbäcken* Fiskreproduktion 75 Selsmyrbäcken Potentiell fi skreproduktion
22 Lappviksbäcken* Fiskreproduktion 76 Svartsjöbäcken Potentiell fi skreproduktion
24 Holmviksbäcken* Fiskreproduktion 78 Brattmyrbäcken* Potentiell fi skreproduktion
26 Storbäcken (Ostvik) Referensvattendrag, 

fi skreproduktion
79 Fäbodbäcken Potentiell fi skreproduktion

28 Smedsmyrbäcken Potentiell fi skreproduktion 80 Skarpuddvikbäcken* Potentiell fi skreproduktion
29 Bredviksbäcken (Östanb.) Fiskreproduktion 81 Sandgrundvikbäcken* Potentiell fi skreproduktion
30 Lillån Potentiell fi skreproduktion 82 Störsviksbäcken Potentiell fi skreproduktion
31 Avabäcken Fiskreproduktion 83 Blackbäcken* Fiskreproduktion
35 Bjässviksbäcken* Fiskreproduktion 85 Springsvarpsbäcken Potentiell fi skreproduktion
36 Grytbäcken Fiskreproduktion 86 Bastutjärnbäcken* Potentiell fi skreproduktion
37 Klumpbäcken Potentiell fi skreproduktion 87 Sandvikbäcken* Fiskreproduktion
38 Fällbäcken Fiskreproduktion 90 Häbbersvikbäcken Potentiell fi skreproduktion
39 Stortjärnbäcken Potentiell fi skreproduktion 93 Mångbyån Fiskreproduktion
41 Svartbäcken Fiskreproduktion 94 Lövseleån Fiskreproduktion
42 Harrbäcken (Ursviken) Fiskreproduktion 95 Gladavikbäcken Fiskreproduktion
43 Bergsängesbäcken Fiskreproduktion 96 Idtjärnbäcken* Fiskreproduktion
44 Snesviksbäcken Fiskreproduktion 97 Djupbäcken Fiskreproduktion
45 Småälvarna Potentiell fi skreproduktion 99 Pålsundsbäcken* Fiskreproduktion
46 Storbäcken (Innervik) Potentiell fi skreproduktion 100 Sundbäcken Fiskreproduktion
48 Kvarnbäcken (Yttervik) Potentiell fi skreproduktion

Vattendragsnamn enligt fastighetskartan, utom vattendrag med asterisk(*) som getts namn och 
identitetsnummer inom ett kustvattendragprojekt som genomförts av bygg- och miljökontoret, 
Skellefteå kommun. 

BILAGA 1 
Värdefulla vattendrag
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en fördjupning av översiktsplanen för Skellef-
teå kommun och omfattar i princip hela kom-
munens mark- och vattenområden fram till E4. 
Den kommunomfattande översiktsplanen an-
togs 1991.

Lagkrav
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 § 
ska en miljökonsekvensbeskrivning sam-
manställas för en plan om den antas ge 
upphov till betydande miljöpåverkan. För 
översiktsplaner som antas ge upphov till 
betydande miljöpåverkan eller som anger 
förutsättningar för sådana verksamheter 
och åtgärder som automatiskt anses kunna 
medföra betydande miljöpåverkan, en-
ligt MKB-direktivets bilagor, ska en mil-
jöbedömning göras. En plan antas även 
medföra betydande miljöpåverkan om ge-
nomförandet av planen kan antas innefatta 
en verksamhet eller åtgärd som kräver till-
stånd enligt miljöbalken 7 kap 28§ a (om 
Natura 2000).

Miljöbalkens 6 kap 6-8 samt 11-18 §§ be-
skriver vad som ska ingå i MKBn. Förord-
ningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
anger att en översiktsplan alltid ska antas 
ge upphov till betydande miljöpåverkan. 

Eftersom aktuell kustplan är en fördjupning av 
översiktsplanen ska alltså en MKB upprättas.

Föreliggande MKB syftar till att bedöma posi-
tiva och negativa miljökonsekvenser av kust-
planen. Vidare syftar denna MKB till att inte-
grera miljöaspekter i planen så att en hållbar 
utveckling främjas.

Förutsättningarna i området har beskrivits in-
gående i kustplanen och upprepas därför inte i 
MKBn.

Avgränsningar
MKBns geografi ska avgränsning är densamma 
som kustplanens dvs i princip hela kommunens 
mark- och vattenområden öster om E4. De för-

Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
syftar till att bedöma positiva och negativa mil-
jökonsekvenser av Skellefteå kommuns för-
djupade översiktsplan för kusten. Vidare syftar 
MKBn till att integrera miljöaspekter i planen 
så att en hållbar utveckling främjas. 

MKBn har avgränsats till verksamheter och 
åtgärder som anses kunna medföra betydande 
miljöpåverkan vilket beskrivs under rubriker-
na: Följdexploateringar, Tåme skjutfält, Turist-
anläggningar, Täkter, Hamnar för fritidsbåtar, 
Vindkraft samt Norrbotniabanan.

Ur kustplanen är det svårt att utläsa hur miljö-
målen beaktats, varför det är svårt att bedöma 
i vilken grad planen kommer att medverka till 
ökad måluppfyllelse. De miljökvalitetsmål som 
på något sätt berörs av kustplanens innehåll re-
dovisas i MKBn.

Kustplanen förväntas medföra positiva konse-
kvenser för natur- och kulturmiljö i och med att 
utökat skydd av både natur- och kulturmiljöer 
föreslås samt genom de hänsyn till känsliga na-
turmiljöer som föreslås vid all typ av exploa-
tering.

Kustplanen förväntas medföra negativa kon-
sekvenser för naturmiljö och friluftsliv som 
en följd av att turistanläggningar, hamnar för 
fritidsbåtar och följdexploateringar av nya be-
byggelseområden får dispens att anläggas inom 
områden som omfattas av strandskydd. 

I kustplanen kan utläsas att en del områden är 
föremål för intressekonfl ikter. Några av dem 
redovisas i MKBn.

I slutet av MKBn ges exempel på frågor som 
kan ställas när kommunen i framtiden utvär-
derar hur de rekommendationer och mål som 
anges i kustplanen har uppfyllts.

Bakgrund
Skellefteå kommun har upprättat en ny kust-
plan som kommer att ersätta den fördjupade 
översiktsplan för kusten som upprättades 1975 
och reviderades 1979. Den nya kustplanen är 
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djupningar av översiktsplanen för Skellefteå 
kommun som är upprättade för tätorter eller 
andra områden omfattas inte av kustplanen och 
således inte heller av MKBn. 

Tidshorisonten för kustplanen och MKBn är 
20–25 år. Det innebär att de konsekvenser som 
överblickas och beskrivs avser en tidsperiod 
fram till ungefär år 2030.

MKBn har avgränsats till verksamheter och 
åtgärder som anses kunna medföra betydande 
miljöpåverkan.

Den betydande miljöpåverkan som kan antas 
uppkomma har bedömts med avseende på na-
turmiljö, landskap, naturresurser, kulturmiljö, 
friluftsliv och boende. Dessutom har konse-
kvenserna på berörda Natura 2000-områden 
bedömts.

Bedömningen av vilka åtgärder och verksam-
heter som kan medföra en betydande miljöpå-
verkan har gjorts i samråd med länsstyrelsen.

Nollalternativ
Ett nollalternativ är en beskrivning av miljöför-
hållandena och miljöns sannolika utveckling 
om planen eller ändringen inte genomförs.

I dagsläget gäller kustplanen från 1975 och re-
viderades 1979. Denna plan är dock svår att an-
vända som ett nollalternativ eftersom samhället 
och lagstiftningen har förändrats avsevärt under 
de senaste 30 åren. Den gamla kustplanen be-
handlar inte heller aspekter som den nya kust-
planen. I praktiken har därför en framtid utan 
plan använts som nollalternativ.

Miljökvalitetsmål och annan miljö-
hänsyn
Ur kustplanen är det svårt att utläsa hur mil-
jömålen beaktats. De nationella målen nämns 
inte. Däremot nämns en del regionala och lo-
kala mål men det framgår inte på vilket sätt 
planen förhåller sig till dessa eller på vilket sätt 
intentionerna i kustplanen kommer att bidra till 
ökad uppfyllelse av målen.

Här nedan följer en beskrivning av hur natio-
nella miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn 
beaktas i kustplanen. Endast de miljökvalitets-
mål som på något sätt berörs av kustplanens 
innehåll redovisas.

Vad gäller miljöhänsyn i övrigt kan sägas att 
kustplanen föreslår skydd av både natur- och 
kulturmiljöer i kustlandskapet samt förespråkar 
att hänsyn tas till känsliga naturmiljöer vid all 
typ av exploatering.

Begränsad klimatpåverkan: I och med att 
kustplanen öppnar för vindkraftetablering har 
målet om en begränsad klimatpåverkan be-
aktats. Den nya järnvägen, Norrbotniabanan, 
kommer också att medföra minskade utsläpp 
av växthusgaser. I övrigt har inte kustplanen 
något starkt fokus på klimatfrågorna. Ökad be-
byggelse längs kusten istället för i tätorterna, 
samt den ökande graden av permanent boende, 
kommer att leda till ett ökat trafi karbete och 
därmed ökade utsläpp av växthusgaser. 

Med hänsyn taget till den stora potentialen för 
vindkraft och den nya kustjärnvägen bedöms 
dock de markanvändningsförändringar som 
ryms inom kustplanen sammantaget bidra till 
en ökad måluppfyllelse avseende Begränsad 
klimatpåverkan.

Bara naturlig försurning: I kustplanen vi-
sar kommunen en ambition att undvika bygg-
nation och annan verksamhet i områden med 
svartmocka för att på så sätt undvika försurning 
av vattendrag. Kustplanens markanvändnings-
förändringar torde därför kunna genomföras 
utan att försämra måluppfyllelsen avseende 
Bara naturlig försurning.

Giftfri miljö och säker strålmiljö: I kustpla-
nen visar kommunen en ambition att undvika 
byggnation och annan verksamhet i områden 
där arsenik och radon förekommer i berg-
grunden och grundvattnet. Kustplanens mark-
användningsförändringar torde därför kunna 
genomföras utan att försämra måluppfyllelsen 
avseende Giftfri miljö. 

Grundvatten av god kvalitet: Genom kustpla-
nen skyddas värdefulla geologiska formationer 



BILAGA 2
Miljökonsekvensbeskrivning

5

från täktverksamhet. Därmed säkras kvaliteten 
på grundvattnet i anslutning till dessa.

Hav i balans samt levande kust och skär-
gård: I kustplanen föreslås skydd av ett fl ertal 
kustnära och marina miljöer vidare föreslås ett 
antal nya fågelskyddsområden i skärgården.  
Kustplanens markanvändningsförändringar 
torde därför kunna genomföras utan att försäm-
ra måluppfyllelsen avseende Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. 

God bebyggd miljö: Miljökvalitetsmålet god 
bebyggd miljö uppfylls genom att kustplanen 
möjliggör utbyggnad av vindkraft och intar en 
restriktiv hållning vad gäller uttag av naturgrus. 
Å andra sidan kommer ökat byggande och bo-
ende i kustområdet istället för i tätorter medföra 
ökade transporter som inte enkelt kan överfl yt-
tas till kollektivtrafi k, vilket försämrar målupp-
fyllelsen för miljömålet God bebyggd miljö. 

 

Miljökonsekvensbedömning 

Följdexploateringar
Med följdexploateringar avses en mängd åtgär-
der som följer av exploatering genom bebyg-
gelse- och turismutveckling. Kustplanen anger 
att nya bebyggelseområden och turistanlägg-
ningar kan leda till följdexploateringar i form 
av vägar, VA-lösningar, teleförbindelser, elför-
sörjning, bryggor, pirar och muddring.

Kustplanen anger att VA-lösningar för bebyg-
gelseområden måste anpassas till lokala förut-
sättningar vad gäller teknisk utformning och 
utförande. Utgångspunkten vid detaljplanering 
och nyanläggande ska i första hand vara ge-
mensamma lösningar. Att lösa dricksvattenfrå-
gan genom gemensamma anläggningar medför 
bättre kontroll på eventuella föroreningar. Kust-
planen innebär också större krav på fungerande 
och riktigt dimensionerade VA-lösningar. 

Kustplanen anger att möjlighet till gemensam-
ma brygglägen och båtplatser bör klarläggas i 
detaljplaneprocessen. Kustplanen anger vidare 
att samordning ska eftersträvas i strandskydds-
prövning av stora bryggor och pirar. Nya en-
skilda längre bryggor ska bedömas restriktivt. 

Däremot kommer mindre och mobila bryggor 
att tillåtas. Byggande av stora bryggor och pi-
rar samt muddring som påtagligt kan påverka 
landskapsbilden och växt- och djurlivet ska 
undvikas i ekologiskt känsliga områden. Gene-
rellt bör strand- och grundområden som inte är 
exploaterade skyddas med hänsyn till deras be-
tydelse för växt- och djurlivet. Exploateringar 
undviks även i större sammanhängande områ-
den med dokumenterade naturvärden. Hänsyn 
bör vidare tas till det rörliga friluftslivet. 

Påverkan

Nya vägar innebär påverkan i form av ianspråk-
tagande av mark samt buller från trafi ken.

Nya elförbindelser kan innebära påverkan i 
form av att mark ianspråktas för kraftlednings-
gator. 

Kustplanens krav på VA-lösningar kan innebä-
ra minskat utsläpp till närliggande vattendrag 
och havet. 

Bryggor och pirar kan innebära påverkan i form 
av exploatering av strand och vattenmiljö inom 
strandskyddat område. Påverkan begränsas 
dock genom kustplanens intentioner att i första 
hand åstadkomma gemensamma lösningar.

Konsekvenser

Naturmiljö: Kustplanen innebär att ny bebyg-
gelse och dess följexploateringar styrs till om-
råden som är mindre känsliga. 

Ianspråktagande av oexploaterad mark och 
fragmentering av större sammanhängande om-
råden kan ge negativa konsekvenser på natur-
miljön samt dess växt- och djurliv. Vägar kan 
innebära förändrad vattenregim i intilliggande 
våtmarker och vattendrag vilket kan ge nega-
tiva konsekvenser på växt- och djurarter som 
förekommer där. Beroende på omgivningens 
känslighet blir konsekvenserna av en väg olika 
stora.
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Nya vägar kan i viss mån innebära spridnings-
barriärer som hindrar djurlivet att röra sig i om-
rådet. Hur stora konsekvenserna blir, beror på 
vägens läge och utformning. Generellt sett kan 
dock de konsekvenser som är förknippade med 
vägar betraktas som begränsade, då vägar till 
fritidshusområden i regel är av låg standard och 
väl anpassade till landskapets former.

Gemensamma anläggningar för dricksvatten 
och avlopp i nya fritidshusområden leder tro-
ligen till bättre kontroll på föroreningar och 
mindre utsläpp till intilliggande vattendrag och 
havsområde. Det innebär positiva konsekven-
ser för naturmiljön.

Kustplanen innebär en restriktiv hållning i 
strandskyddat område vad gäller bryggor och 
pirar. Genom att styra ny bebyggelse till redan 
exploaterade områden kan de negativa konse-
kvenserna i strandskyddat område begränsas.

Muddring innebär grumling vilket medför att 
vattenvegetation och bottenfauna kan överlag-
ras och dö. Vegetationsrika bottnar är ofta vik-
tiga fi sklekplatser varför även fi skbestånden på 
sikt kan påverkas. Grumling kan även innebära 
att näringsämnen i bottensedimenten frigörs 
vilket i sin tur kan leda till negativa konsekven-
ser för vattenlevande växter och djur. Risk fi nns 
även för att förorenade bottensediment rivs upp 
och miljögifter frigörs.

Eventuella konsekvenser på Natura 2000-om-
råden beror av de enskilda exploateringarnas 
läge och art. Endast två av de föreslagna de-
taljplaneområdena ligger så till att exploatering 
kan medföra konsekvenser i Natura 2000-om-
råden (d6:5 vid Bjuröklubb och d5:8 vid Stor-
sand och Röjtingssundet). Den senare avser 
dock bara riktlinjer för framtida VA-lösningar 
vilket endast torde ha positiv inverkan på Na-
tura 2000-området.

Landskap: Att upprätthålla tillgång till bryg-
gor och båtplatser i områden med kraftig land-
höjning kan innebära behov av återkommande 
muddring, kanalgrävning eller i vissa fall att 
trösklar grävs eller sprängs bort. Detta är verk-
samhet som motverkar de naturliga landhöj-
ningsprocesserna där vikar grundas upp, snörs 
av och på sikt övergår till insjöar. 

Bryggor och pirar förändrar landskapsbilden 
i ett oexploaterat område. Fragmentering av 
landskapet och muddring kan leda till att sam-
banden försvinner och att förståelse för land-
höjningsprocessen och andra historiska proces-
ser försvåras.

Friluftsliv: Ökad bebyggelse i kustområdet 
medför en ökad risk för att icke tomtmark mel-
lan tomt och strandlinje privatiseras. Genom att 
medvetet eller omedvetet ”vidga” sin tomt med 
staket, häckar, utemöbler, båtplats eller andra 
tillhörigheter avhåller man besökande från att 
röra sig längs stranden. Tillsynen över denna 
typ av privatisering är svår att lösa. Kustplanen 
uttrycker inte någon tydlig ambition att stävja 
eller förebygga privatisering  varför fortsatt 
bebyggelseutveckling kan innebära negativa 
konsekvenser för friluftslivet och allmänhetens 
tillgång till stränderna.

Skadeförebyggande åtgärd

Vid fortsatt detaljplanering och tillståndsgiv-
ning för eventuella följdexploateringar bör hän-
syn tas till naturmiljö, Natura 2000-områden, 
landskapsbild, kulturmiljöer och friluftsliv.

Det framgår inte tydligt i kustplanen huruvida 
kommunen skiljer på fritidshus och permanent-
boende vid nyanläggning. Då trenden är att fl er 
och fl er fritidsboenden omvandlas till perma-
nentboenden kan kommunen lindra en del av 
de negativa konsekvenserna genom att redan 
i bygglov och detaljplaner kräva åretruntstan-
dard på VA-lösningar.

Tåme skjutfält 
Kustplanen anger att Tåme skjutfälts närmaste 
omgivning, på grund av hög bullernivå inte är 
lämplig för ytterligare etablering av fritidshus 
eller permanentboende. Kommunens önskan 
är att få ner bullernivån så att byggnation kan 
komma till stånd utan att boendemiljö och där-
med folkhälsan åsidosätts. Länsstyrelsen gav 
tillstånd till verksamheten 1996. Bullernivå-
erna har visat sig överstiga de som redovisa-
des av Försvarsmaket vid tillståndsprövningen. 
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Regeringen har därför återförvisat ärendet till 
länsstyrelsen där det ska omprövas. Kommu-
nen vill att verksamheten ska anpassas så att 
bebyggelseutvecklingen i Byske tätort och fri-
tidshusområdena längs kusten inte försvåras.

Vad utgången av en omprövning av tillstånd 
för Försvarets verksamhet vid Tåme skjutfält 
blir är ovisst. Det kan leda till ett tillstånd där 
betydligt lägre bullernivåer accepteras, det kan 
leda till att tillståndet anpassas efter dagens 
verksamhet med dagens bullernivåer eller det 
kan leda till ett nytt tillstånd som tillåter ännu 
högre bullernivåer.

Påverkan

Den påverkan verksamheten vid Tåme skjutfält 
har på omgivningen består främst av buller. En 
bullerutredning från 1998 redovisas i kustpla-
nen. Där framgår t ex att bebyggelseområdet 
Båtvik-Selsvik (d2:1) utsätts för 100 dBC.

Hög bullernivå kan påverka boendemiljön och 
friluftslivets intressen, i viss mån även djurli-
vet. Då gällande riktlinjer överskrids, kan bul-
lernivån även begränsa möjligheten att bygga 
nya bostäder eller fritidshus. 

Buller

Hur starkt vi uppfattar ett ljud beror dels 
på ljudtrycket, dels på ljudets frekvens-
sammansättning. Omfånget av det ljud 
vi kan uppfatta är enormt, ljudtrycket vid 
smärtgränsen är cirka 100 000 miljarder 
gånger starkare än det svagaste ljud vi kan 
uppfatta. För att slippa använda mycket 
stora tal används en logaritmisk skala för 
ljudtrycket som anges i decibel (dB).

Frekvensen har också betydelse för hur vi 
uppfattar ljudstyrkan och därför används 
en vägning av olika frekvenser för att på 
ett rättvist sätt mäta vad örat uppfattar. 
Vägningen kan göras på olika sätt. De 
mest vanliga vägningsfi ltren är A och C-
fi ltren med vilka man tar fram en så kallad 
A-vägd respektive C-vägd ljudtrycksnivå.

A-vägningen dämpar låga frekvenser och 
förstärker medelhöga. A-vägning tilläm-
pas för normala frekvenser och ljudstyrkor 
och används normalt för trafi kbuller. Den 
uttrycks i dBA.

C-vägning dämpar de mycket låga frek-
venserna endast i liten grad och används 
för att mäta lågfrekvent buller. Den anges 
i dBC.

Konsekvenser

Konsekvenserna beror av utgången i ompröv-
ningen dvs hur höga bullernivåer som kommer 
att accepteras. Ett tillstånd där betydligt lägre 
bullernivåer accepteras kommer att ha positi-
va konsekvenser medan ett tillstånd som till-
låter högre bullernivåer kommer att ha negativa 
konsekvenser. Nedan beskrivs konsekvenser av 
buller i sig.

Naturmiljö: Fåglar och andra djur kan störas 
av buller. Det ligger bland annat fl era fågelöar 
i direkt anslutning till skjutfältet. Tre av dessa 
öar (N2:1, N2:2 och N2:6) föreslås i kustpla-
nen som fågelskyddsområde. Å ena sidan kan 
fåglarna som vistas här under häckningstid stö-
ras av buller från skjutfältet. Å andra sidan kan 
verksamheten vid skjutfältet borga för mindre 
störning från andra källor t ex båttrafi k och fri-
luftsliv. Det är därmed osäkert om buller från 
verksamheten vid skjutfältet leder till positiva 
eller negativa konsekvenser för fåglarna och 
det är mycket svårt att kvantifi era konsekven-
serna.

Friluftsliv: Höga bullernivåer kan ha en av-
skräckande effekt på friluftslivet. Öster om 
Byske tätort ligger Byske havsbad som är ett 
område av riksintresse för friluftslivet. Här 
fi nns bland annat två badplatser och en småbåts-
hamn som utsätts för bullernivåer på uppemot 
90 dBC enligt utredningen från 1998. Natur-
vårdsverkets riktlinjer för buller från skjutfält 
inom friluftsområden är 60-65 dBA. Beroende 
på frekvensen på ljudet kan det fi nnas risk för 
att dessa riktlinjer överskrids. 
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Boende: Ett fl ertal planlagda fritidshusområ-
den längs kusten berörs av buller från Tåme 
skjutfält. Bebyggelseområdena d1:2, d1:3, och 
d2:2 utsätts för 90 dBC och d2:1för uppemot 
100 dBC. Totalt påverkas ca 250 planerade fri-
tidshus av Försvarets verksamhet vid Tåme. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller vid ny-
byggnation 65-70 dBA (dag och kväll). Be-
roende på frekvensen på ljudet kan det fi nnas 
risk för att dessa riktlinjer överskrids. Försvars-
maktens inriktning är att nya detaljplaner inom 
bullerzoner som överskrider 90 dBC runt Tåme 
skjutfält inte kommer att tillåtas.

Om dagens bullernivå kvarstår i framtiden fi nns 
det risk för att de ovan nämnda bebyggelseom-
råden inte kan byggas ut. 

Om en framtida prövning leder till ett tillstånd 
där betydligt lägre bullernivåer accepteras kom-
mer även dessa områden att kunna byggas ut. 

Turistanläggningar 

Kustplanen anger att naturbaserad turism är ett 
högt prioriterat utvecklingsområde. Längs kus-
ten fi nns, med vackra lägen och sandstränder, 
en outvecklad potential för turism. För att ut-
veckla denna potential krävs en etablering av 
turistiska boendeanläggningar motsvarande 
Byske camping alternativt en riktig turisthotel-
lanläggning på lämplig plats. 

I kustplanen anges Kågnäset, Skellefteå älv 
mellan Skelleftehamn och Skellefteå samt Lö-
vångerskusten, framförallt området vid Bjurö-
klubb, som intressanta områden för turism. Här 
fi nns möjligheter att utveckla naturturism med 
olika åretruntupplevelser.

Norr om Storsand har ett område (d6:6) i kust-
planen reserverats för en turistanläggning i 
form av en högklassig campingplats, stugby el-
ler hotell. 

Kustplanen betonar att en utveckling av turis-
men måste kombineras med infrastrukturella 
åtgärder såsom tillfartsvägar, el- och teleanslut-
ningar och eventuellt båthamnar. 

I kustplanen rekommenderas dock att exploa-
teringar av ekologiskt känsliga områden ska 
undvikas.

Påverkan

Omfattningen av påverkan på omgivningen be-
ror helt av vilken typ av turistanläggning som 
kommer att etableras, vilka typer av verksam-
heter som kommer att bedrivas och var. San-
nolikt kommer mark som idag är orörd att ex-
ploateras, kanske även orörda stränder. En del 
verksamheter, t ex motorbåtar, skotrar, kon-
serter och utomhusbingo, kan innebära buller 
eller störande ljud. Det är även möjligt att an-
läggningar som förändrar landskapsbilden kan 
komma att etableras. 

Konsekvenser

Konsekvenserna av nya turistanläggningar är 
helt beroende av hur anläggningarna kommer 
att utformas och vilka verksamheter som kom-
mer att bedrivas. En småskaligare naturanpas-
sad turism kan attrahera nog så många turister 
utan att störa friluftsliv och lokalbefolkning i 
samma omfattning som storskaliga turistan-
läggningar. Det kan också innebära ett mindre 
ingrepp i naturmiljön. 

Nya vägar, kraftledningar och småbåtshamnar 
är troliga följdexploateringar. Konsekvenser av 
denna typ av följdexploateringar behandlas i ett 
eget avsnitt. 

Naturmiljö: En satsning på turism i kustom-
rådet kan innebära att tidigare orörda områden 
tas i anspråk. Det skulle kunna medföra biotop-
förlust och minskat livsutrymme för växt- och 
djurliv i synnerhet om anläggningarna är stora 
och innebär en omfattande förändring av mark-
användningen. 

Vid Storsand uppstår en intressekonfl ikt då om-
rådet i kustplanen reserverats för en turistan-
läggning samtidigt som det ingår i ett område 
som är av riksintresse för både naturvård och 
friluftsliv. Området gränsar även till Bjurö-
klubb som är naturreservatet och Natura 2000-
område. 
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Längs Lövångerkusten fi nns två Natura 2000-
områden, Bjuröklubb och Gärdefjärden. Eta-
bleringen av någon ny turistanläggning i dessa 
områden kan påverka bevarandevärdena i de 
skyddade områdena men typen av turistanlägg-
ning, placering, storlek och utformning har stor 
betydelse för vilka konsekvenserna blir. 

Landskap: Stora hotellkomplex kan, speciellt 
i ett öppet kustlandskap, medföra konsekvenser 
på landskapsbilden. Höga byggnader eller an-
läggningar som tar stora ytor i anspråk såsom 
utsiktstorn eller andra iögonenfallande monu-
ment, nöjesfält, golfbanor, hamnar och större 
bryggor kan påverka landskapsbilden liksom 
vissa typer av aktiviteter. Huruvida konsekven-
serna på landskapsbilden upplevs som positiva 
eller negativa beror på placering, utformning 
och människors inställning till förändring. 

Kulturmiljö: Exploatering i anslutning till 
värdefulla kulturmiljöer kan förstöra upplevel-
sen och förståelsen av kulturella samband. I de 
områden som är aktuella för turistisk utveck-
ling fi nns bland annat välbevarade fi skelägen, 
odlingslandskap, fornlämningsområden samt 
fyrplatsen vid Bjuröklubb att ta hänsyn till.

Friluftsliv: En satsning på turism torde leda 
till ökad tillgänglighet. Detta kan innebära po-
sitiva konsekvenser för båtfolk, turister och fri-
luftslivsutövare då möjligheterna till rekreation 
ökar. 

Upplevelserna av ostörd kust, t ex genom sol 
och bad i en ostörd vik, påverkas dock negativt 
av ytterligare exploatering längs kusten. 

En del turistanläggningar kan dock vara av en 
mer exklusiv karaktär där mark privatiseras 
och tillgång till stranden är förbehållen anlägg-
ningens gäster. Det kan i sådana fall leda till 
negativa konsekvenser för friluftslivet.

Lövångerskusten, som är av riksintresse för fri-
luftsliv, är i kustplanen utpekad som ett lämp-
ligt område för turistanläggningar. 

Förslag på skadeförebyggande åtgärder 

Vid fortsatt detaljplanering och tillståndsgiv-
ning för eventuella turistanläggningar bör hän-
syn tas till naturmiljö, Natura 2000-områden, 
landskapsbild, kulturmiljöer och friluftsliv.

För att undvika att känsliga miljöer exploateras 
bör områden som inte lämpar sig för vissa ty-
per av turistanläggningar pekas ut i kustplanen. 
Genom att identifi era dessa geografi ska områ-
den och tydliggöra kommunens ståndpunkt i 
kustplanen blir det lättare att följa kustplanens 
intuitioner vid fortsatt planerig.

Täkter
Vad gäller olika typer av täkter hänvisar kust-
planen till kommunens materialhushållnings-
plan från 2003. Enligt den planen ska inga nya 
tillstånd ges för nya eller utökade täkttillstånd 
av naturgrus annat än vid mycket välmotiverade 
fall. Naturgrusinventering är utförd av Länssty-
relsen i Västerbotten har gjort en inventering av 
naturgrus och tagit ställning till det geologiska 
värdet i tre olika klasser. Kommunens material-
hushållningsplan anger att geologiska formatio-
ner av klass 1 samt huvuddelen (90%) av klass 
2 ska bevaras och skyddas från täktverksamhet. 
Det anges varken i materialhushållningsplanen 
eller i kustplanen om de 10% av geologiska 
formationerna av klass 2 som kan exploateras 
är lokaliserade till kusten eller inte. 

I kustplanen behandlas endast täkter av berg, 
grus och sand. Torvtäkter nämns inte och be-
handlas därför inte i MKBn.

Påverkan

Täkter kan medföra att omgivningen påverkas 
främst genom att material tas ur geologiskt vär-
defulla formationer.

Konsekvenser

Naturmiljö: En positiv konsekvens av kustpla-
nen är att naturmiljöer i anslutning till grusåsar 
och svallgrusområden skyddas.
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Om några områden trots allt kommer att ex-
ploateras kan det innebära att naturmiljöer ian-
språktas vilket leder till habitatförlust för de 
växt- och djurarter som levt där.

Landskap: En positiv konsekvens av kustpla-
nen är att grusåsar och svallgrusområden med 
höga geologiska värden skyddas.

Om några områden trots allt kommer att ex-
ploateras kan det innebära att geologiska for-
mationer förstörs.

Naturresurser: Risken för att grundvattnet 
skadas av grustäkter är liten eftersom kommu-
nen enligt kustplanen kommer att vara restrik-
tiv med nya eller utökade täkttillstånd av na-
turgrus.

En positiv konsekvens av planen är att områ-
den som för framtiden kan vara intressanta ur 
vattenförsörjningssynpunkt skyddas. 

Förslag på skadeförebyggande åtgärder

Vid fortsatt tillståndsgivning för eventuella täk-
ter bör hänsyn tas till naturmiljö, landskapsbild 
och risk för skada på grundvattnet.

Hamnar för fritidsbåtar 

Behovet av hamnar, gästhamnar och utfl ykts-
mål/naturhamnar är stort längs kommunens 
kust. I kustplanen pekas dock inga specifi ka 
platser ut för ändamålet. I kustplanen anges 
att bryggor och pirar ska undvikas i ekologiskt 
känsliga områden. 

Påverkan

Påverkan av hamnar för fritidsbåtar kan bestå 
i exploatering av strand och vattenmiljö samt 
ökad båttrafi k. Verksamheten sker i strand-
skyddat område och kräver strandskyddsdis-
pens. För att anlägga och upprätthålla hamnar 
krävs det ofta att havsbotten grävs upp eller 
muddras. 

Konsekvenser

Naturmiljö: En positiv konsekvens av kustpla-
nen är att etablering av bryggor och pirar ska 
undvikas i ekologiskt känsliga områden. 

Etablering eller utbyggnad av en småbåtshamn 
innebär biotopförlust både på stranden och 
framför allt i vattenområdet. 

Utgrävning i vattenområdet i samband med att 
hamn anläggs eller muddring i senare skede 
innebär grumling vilket medför att vattenvege-
tation och bottenfauna kan överlagras och dö. 
Vegetationsrika bottnar är ofta viktiga fi sklek-
platser varför även fi skbestånden på sikt kan 
påverkas. Grumling kan även innebära att nä-
ringsämnen i bottensedimenten frigörs vilket i 
sin tur kan leda till negativa konsekvenser för 
vattenlevande växter och djur. Grumling kan 
vara en följd av muddring men även båttrafi k 
kan innebära att propellerrörelserna river upp 
sediment på grunda bottnar. Risk fi nns även för 
att förorenade bottensediment rivs upp och mil-
jögifter frigörs.

Ett ökat antal båtar ökar risken för läckage av 
drivmedel och båtfärg som i sin tur kan föro-
rena mark och vatten och ge skador på växter 
och djur. 

Konsekvensen av eventuella hamnar för fritids-
båtar i anslutning till Natura 2000-områden be-
ror på placering och utformning. 

Landskap: Att upprätthålla en hamns funktion 
i områden med kraftig landhöjning kan inne-
bära behov av återkommande muddring, kanal-
grävning eller i vissa fall att trösklar grävs eller 
sprängs bort. Detta är verksamhet som motver-
kar de naturliga landhöjningsprocesserna där 
vikar grundas upp, snörs av och på sikt övergår 
till insjöar.

Kulturmiljö: Exploatering i anslutning till vär-
defulla kulturmiljöer kan förstöra upplevelsen 
och förståelsen av kulturella samband. Längs 
kusten fi nns ett fl ertal värdefulla kulturmiljöer, 
främst välbevarade fi skelägen, att ta hänsyn 
till.

Friluftsliv: En positiv konsekvens av en eta-
blering av hamnar för fritidsbåtar innebär att 
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tillgängligheten till kusten och skärgården ökar 
för det båtburna friluftslivet. Även för det icke-
båtburna friluftslivet torde tillgängligheten öka 
då anläggningen, med tillfartsväg och parke-
ringsplats, kan fungera som utgångspunkt eller 
målpunkt för utfl ykter. En hamn för fritidsbåtar 
kan dock även fungera som en barriär om den 
omges av stängsel och därmed skär av tillgång-
en till strandlinjen för gemene man, vilket skul-
le vara en negativ konsekvens för friluftslivet.

Boende: En eventuell hamn för fritidsbåtar 
kommer sannolikt leda till en förändrad ljud-
miljö med fl er motorbåtar och bilar i omlopp. 
Detta kan påverka boendemiljön i närområdet. 
Bullernivåerna antas dock inte överstiga gäl-
lande riktvärden.

Förslag på skadeförebyggande åtgärder

Vid fortsatt detaljplanering och tillståndsgiv-
ning för eventuella hamnar för fritidsbåtar bör 
hänsyn tas till naturmiljö, Natura 2000-områ-
den, landhöjningsprocessen, kulturmiljöer och 
friluftsliv.

Genom strategiska val av platser för etable-
ring av hamnar för fritidsbåtar kan kommunen 
styra båtlivet till mer tåliga naturområden och 
därmed minska slitaget på känsliga naturområ-
den.

I detaljplaneprocessen bör samordning t ex ge-
mensamma bryggor eller småbåtshamnar efter-
strävas. 

Ekologiskt känsliga områden, grunda vegeta-
tionsrika bottnar, betydelsefulla fi sklekplatser 
och områden med landhöjningsproblematik 
bör undvikas.

Vindkraft
Genom kustplanen möjliggörs en etablering av 
vindkraft både på land och till havs. Inga områ-
den pekas ut som mer lämpliga eller olämpliga 
för vindkraft. Däremot anges tydliga riktlinjer 
för etablering, t ex att riksintressen för natur-
vård ska undantas och vilket avstånd som ska 
hållas till närmsta bostadshus. 

Påverkan

Etablering av vindkraft kan innebära påverkan 
i form av att mark ianspråktas, vägar och kraft-
ledningar anläggs. Vid sidan om detta påverkas 
landskapsbilden och kustens obrutna horisont. 
Vindkraftverk genererar också ljud som påver-
kar omgivningen.

Konsekvenser

Naturmiljö: Att mark tas i anspråk kan medfö-
ra att känsliga naturmiljöer förstörs eller frag-
menteras vilket kan ha effekt på områdets växt- 
och djurliv. Kommunens ställningstagande i 
kustplanen innebär att områden som är av riks-
intresse för naturvård och stora sammanhäng-
ande naturområden ska undvikas vid etablering 
av vindkraft, något som torde begränsa konse-
kvenser för naturmiljöerna i kustlandskapet.

Vindkraft innebär en risk för att fåglar kollide-
rar med torn eller roterande vingar. Kollisions-
risk föreligger främst för stora rovfåglar eller 
fl yttande fåglar på sträck. Detta gäller såväl 
över land som till havs. Fågelsträcken följer 
ofta kusten varför detta kan innebära ett större 
problem i kustområdet jämfört med övriga de-
lar av kommunen.

Vid etablering av vindkraft till havs fi nns en 
viss risk för att fi sk och säl påverkas. De studier 
som gjorts hittills har dock inte visat på några 
negativa effekter av vindkraft på fi sk och säl.

Då Natura 2000-områden är att betraktas som 
riksintresse för naturvård torde dessa enligt 
kustplanen inte bli föremål för exploatering. 
Däremot kan etableringen av vindkraftverk ha 
effekt på fågellivet i intilliggande Natura 2000-
områden. Likaså kan anslutningsvägar ha en 
dränerande effekt vilket kan leda till att käns-
liga sumpskogar eller våtmarker avvattnas t ex 
i Natura 2000-områdena Kalkstenstjärn och In-
nerviksfjärdarna.

Landskap: I kustlandskapet är upplevelsen av 
en obruten horisont och fria vidder viktigare än 
längre in i landet. Därför blir en etablering av 
vindkraft i kustlandskapet ofta mer påtaglig, då 
stora vindkraftverk oundvikligen kommer att 
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dominera landskapsbilden. Detta gäller både på 
land och till havs. Hur upplevelsevärdet påver-
kas och om konsekvenserna blir positiva eller 
negativa beror bl a på betraktarens inställning 
till vindkraft. Generellt sett kan man konstatera 
att vindkraft som planeras till havs ofta leder 
till omfattande protester från dem som värnar 
om landskapsbilden.

Kulturmiljö: Etablering av vindkraft i anslut-
ning till värdefulla kulturmiljöer kan förstöra 
upplevelsen och förståelsen av kulturella sam-
band. Längs kusten fi nns ett fl ertal värdefulla 
kulturmiljöer att ta hänsyn till. En eventuell 
intressekonfl ikt styrs enligt kustplanen upp ge-
nom samråd med länsstyrelsen.

Friluftsliv: Av kustplanen framgår att tysta fri-
luftsområden ska skyddas från bullerstörningar 
från vindkraftverk. Det torde innebära att om-
rådet runt Bjuröklubb fredas från etablering av 
vindkraft. 

I övriga friluftsområden kan intressekonfl ikter 
uppstå mellan friluftsliv och vindkraft. Detta då 
upplevelsevärdet i ett friluftsområde påverkas 
av vindkraft i närheten. En eventuell intres-
sekonfl ikt styrs enligt kustplanen upp genom 
samråd med länsstyrelsen. 

Boende: I kustplanen anges tydliga riktlinjer 
för hur nära bebyggelse vindkraftverk kan pla-
ceras. Det innebär att konsekvenserna av bul-
ler, vibrationer och skuggor för de boende för-
väntas bli små. Däremot kan upplevelserna av 
ett kustnära boende påverkas av vindkraftverk 
som etableras till havs och påverkar utblickarna 
över havet.

Norrbotniabanan
Banverket utreder för närvarande möjligheter-
na till en ny järnvägsförbindelse mellan Umeå 
och Luleå, den sk Norrbotniabanan. I dagsläget 
utreds fl era olika alternativa utredningskorrido-
rer som anses lämpliga för den nya järnvägen. 
Utmed två skilda sträckor i Skellefteå kommun 
fi nns sådana utredningskorridorer på östra si-
dan om E4, dvs inom det område som omfattas 
av kustplanen, dels på sträckan mellan Bureå 
och Boviken,  dels mellan Ostvik och Åbyn. 

Konsekvensbedömningen baseras på Banver-
kets utkast till järnvägsutredningar med MKB 
för sträckorna, Järnvägsutredning 120 och 130 
(januari 2008).

Påverkan

En ny järnväg innebär påverkan i form av ian-
språktagande av mark och buller och vibratio-
ner från tågen. Under byggtiden kommer ökad 
trafi k och buller innebära en störning.

Konsekvenser

Naturmiljö: En ny järnväg innebär att mark tas 
i anspråk och därmed naturmiljöer med växt- 
och djurliv. 

En ny järnväg innebär en ny linje som splittrar 
landskapet och dessutom blir en spridningsbar-
riär som hindrar djurlivet att röra sig i området. 
Denna effekt förstärks av att banan planeras 
förläggas i närheten av E4.

Buller både från anläggningsfasen och senare 
från tågtrafi ken kan störa djurlivet i området. 

Passagerna av Natura 2000-områdena Ostträs-
ket, Byske- och Åbyälven kan enligt Banver-
kets utredning ske utan större konsekvenser för 
utpekade värden inom Natura 2000. Eventuellt 
skulle fågellivet vid Natura 2000-området In-
nerviksfjärdarna (N4:8) dock kunna störas av 
buller. Konsekvensernas omfattning är dock 
osäker då det inte är klarlagt hur mycket ras-
tande fåglar störs av buller. 

Under anläggningsfasen kommer ökad trafi k 
leda till ökade utsläpp och risk för föroreningar 
både till luft, mark och vatten. Under driftfa-
sen däremot, då järnväg kan användas som ett 
alternativt transportsätt både för gods och män-
niskor, antas järnvägen medföra mindre utsläpp 
av framför allt växthusgaser vilket på sikt torde 
vara positivt för naturmiljön i området. 

Landskap: En ny järnväg kommer i möjligaste 
mån att anpassas till landskapsbilden även om 
järnvägen är en mycket styv konstruktion som 
utmed långa sträckor kommer att ha en domi-
nerande roll i landskapsbilden. 



BILAGA 2
Miljökonsekvensbeskrivning

13

Friluftsliv: Det rörliga friluftslivet påverkas 
av en ny järnväg dels genom buller och dels 
genom att en barriär byggs i landskapet. Den 
planerade Norrbotniabanan innebär utmed fl era 
sträckor där den inte löper parallellt med E4 en 
ny ljudkälla i områden som tidigare till stora 
delar varit ganska tysta. Skyddsåtgärder kom-
mer att genomföras för att minska bullernivå-
erna. Trots dessa åtgärder kommer tågtrafi ken 
att kunna upplevas som störande i en del för 
friluftslivet värdefulla områden. Detta påver-
kar givetvis natur- och friluftsupplevelserna. 
Vad gäller barriäreffekter läggs stor vikt vid att 
ordna passager på platser där människor van-
ligtvis rör sig. 

Boende: Den planerade Norrbotniabanan inne-
bär en ny ljudkälla i ett område som tidigare 
till stora delar varit ganska tyst. Skyddsåtgärder 
kommer att genomföras så att gällande riktvär-
den för buller (maximal ljudnivå 45 dBA in-
omhus nattetid samt maximal ljudnivå 70 dBA 
på uteplats) kommer att klaras. Trots dessa åt-
gärder kommer tågen att höras och särskilt ut-
omhus kommer detta att kunna upplevas som 
störande. 

Även under byggtiden kan närboende påverkas 
av den aktivitet som anläggningsarbetet inne-
bär. 

Förslag på skadeförebyggande åtgärder

I Banverkets utredningar föreslås skadeföre-
byggande åtgärder. Åtgärdernas genomförande 
ligger under Banverkets ansvar och är inte nå-
got som styrs av kommunens kustplan.

Geografi ska områden med intres-
sekonfl ikter
I kustplanen kan utläsas en del områden där 
det föreligger intressekonfl ikter. Här redovisas 
några av dem.

Rennäring

I kustplanen redovisas ett område av riksin-
tresse för rennäring. Rennäring bedrivs dock 

i hela kommunen och intressekonfl ikter kan 
uppstå med ett fl ertal andra verksamheter och 
markanvändningar, t ex vid etablering av vind-
kraft eller turistanläggningar. I planen framgår 
inte hur denna intressekonfl ikt ska hanteras i de 
områden som inte utgör riksintresse. Detta är 
en brist som kan åtgärdas genom att kustplanen 
lägger fast riktlinjer om hur planeringen i om-
råden viktiga för rennäringen genomförs efter 
samråd med samebyarna och efter beskrivning 
av de förväntade konsekvenserna för rennä-
ringen. 

Exploatering vid grunda havsvikar

Grunda havsvikar är ofta värdefulla och art-
rika naturmiljöer som är känsliga för ingrepp. 
I kustplanen fi nns fl era exempel på bebyggel-
seområden i anslutning till dessa känsliga mil-
jöer (Kågefjärden och Bäckfjärden samt N3:5, 
N4:9, N7:6, N7:6, N7:12 och N7:20). 

Kustplanen ger inte rekommendationer om hur 
sådana intressekonfl ikter ska hanteras. Lämp-
ligen regleras t ex avlopp, båtplatser, bryg-
gor, pirar och muddring i detaljplaneproces-
sen. Känsliga områden kan även skyddas med 
beskrivning i detaljplanen. För att underlätta 
framtida detaljplanering vid dessa grunda havs-
vikar bör riktlinjer för hur dessa regleringar och 
skydd ska se ut läggas fast i kustplanen.

Exploatering vid områden med rikt fågelliv

I kustplanen pekas områden på fl era håll ut som 
lämpliga för bebyggelse i närheten av områ-
den som föreslås bli fågelskyddsområden. Vid 
Älgträsket kan t ex en ökad bebyggelse på Näset 
(d6:10) innebära ytterligare störning på fågelli-
vet i två föreslagna fågelskyddsområden (N6:8 
och N6:9). I Boviksfjärden föreslås skydd av 
en liten ö som fågelskyddsområde mitt emellan 
två bebyggelseområden (N3:6): Här förekom-
mer troligen även en del småbåtstrafi k som kan 
medföra en konfl ikt mot intresset av ostört få-
gelliv.

Fågelskyddsområde innebär förbud att vistas i 
området främst under häckningsperioden dvs 
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vår och sommar. I Kinnbäcksfjärden föreslås 
ett större område bli fågelskyddsområde. I om-
rådet fi nns två båtplatser och fl era badplatser. 
Ett fågelskyddsområde kommer att innebära 
inskränkningar i friluftsliv och båttrafi k. 

I planen framgår inte hur denna intressekonfl ikt 
ska hanteras. Detta är en brist som kan åtgärdas 
genom att kustplanen lägger fast riktlinjer om 
hur planeringen i områden med rikt fågelliv ge-
nomförs efter samråd med ornitologer och efter 
beskrivning av de förväntade konsekvenserna 
för fågellivet. 

Exploatering vid områden med höga natur-
värden

I kustplanen redovisas i ett par fall bebyggel-
seområden som mer eller mindre överlappar 
områden med höga naturintressen. Vid Brattås-
fjärden (N6:2) ligger t ex två bebyggelseområ-
den som berör naturvärdesområde och som kan 
innebära störning. På Klipphällskatan (N7:11) 
föreslås naturreservatsbildning i ett område 
som helt och hållet ingår i ett bebyggelseom-
råde. Här uppstår uppenbara intressekonfl ikter 
och frågor som hur man ska hantera avlopp, 
muddring och båttrafi k. 

Kustplanen ger inte rekommendationer om hur 
sådana intressekonfl ikter ska hanteras. Lämp-
ligen regleras t ex avlopp, båtplatser, bryg-
gor, pirar och muddring i detaljplaneproces-
sen. Känsliga områden kan även skyddas med 
beskrivning i detaljplanen. För att underlätta 
framtida detaljplanering vid dessa grunda havs-
vikar bör riktlinjer för hur dessa regleringar och 
skydd ska se ut läggas fast i kustplanen.

Uppföljning
Enligt miljöbalken 6 kap 12§ ska en MKB inne-
hålla en redogörelse för de åtgärder som plane-
ras för uppföljning och övervakning av den be-
tydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen medför. Ett förslag till uppföljning är att 
kommunen regelbundet utvärderar hur de re-
kommendationer och mål som anges i kustpla-
nen uppfylls. Detta kan göras genom att ställa 

strategiska frågor. Exempel på frågor anges 
nedan. I detaljplaneprocessen bör det vara ku-
tym att gå tillbaka till kustplanen och stämma 
av att kustplanens intentioner efterlevs.

Följdexploateringar: 

I vilken utsträckning har det varit möjligt 
att i samband med detaljplaneläggning och 
tillståndsgivning kräva gemensamhetsan-
läggningar för VA, båtplatser, bryggor och 
pirar?

I de fall där byggnation av stora bryggor och 
pirar samt muddring genomförts, har detta 
kunnat ske utan påverkan på landskapsbild 
samt växt- och djurliv i ekologiskt känsliga 
områden?

Turistanläggningar:

Hur har målet att vid turismutveckling skyd-
da känsliga områden kunnat tillgodoses?

Hamnar för fritidsbåtar: 

Hur har målet att vid anläggning av nya 
småbåtshamnar skydda känsliga områden 
kunnat tillgodoses?

Vindkraft: 

Har kustplanens riktlinjer för etablering av 
vindkraft bidragit till att vindkraft till havs 
och på land kunnat etableras?

Hur har målet att vid vindkraftsetablering 
undvika att boende störs kunnat tillgodo-
ses?

Hur har målet att vid vindkraftsetablering 
bevara tysta områden samt större samman-
hängande områden som är relativt opåver-
kade av exploateringsföretag kunnat tillgo-
doses?

 

•

•

•

•

•

•

•
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