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Förord
Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har i ett samfällt planeringsprojekt tagit fram ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen. Det gemensamma tillägget anger områden för
landsbygdsutveckling inom strandnära läge samt de gemensamma planeringsgrunder som legat till grund för utpekandet av dessa områden.
De kommuntäckande översiktsplanerna är förslag till framtida vatten- och
markanvändning och är inte juridiskt bindande men vägledande för kommuners och andra myndigheters planering. Med en tematiskt översiktsplan som
antas som ett tillägg till gällande översiktsplan kan kommunerna i förväg tala
om var områden inom specifika planeringsområden passar in.
I arbetet med det tematiska tillägget har samtliga kommuner bidragit aktivt
med underlag och synpunkter och arbetet har kontinuerligt stämts av med representanter från Länsstyrelsen i Västerbottens län. Det tematiska tillägget till
översiktsplanen har varit utställt under tiden 2012 11 01- 2012 12 31 och detta
är det reviderade planförslaget.
Sune Höglander
Projektledare
Nordmaling, mars 2013
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Sammanfattning
Tematisk översiktsplan för strandskydd, är resultatet av ett samarbete mellan Umeåregionens kommuner: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå,
Vindeln och Vännäs.
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för respektive kommuns
framtida användning av vattendrag och strandområden vilket ger ett mer
ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i Umeåregionens kommuner. Samtidigt ger den ett långsiktigt och hållbart skydd
av strand- och vattenområden utan att äventyra natur- och friluftsvärden.
Planen är också en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut och ska fungera som ett instrument för dialog mellan stat och kommun,
beträffande de allmänna intressena.
Planen avgränsar strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge vars syfte är att förstärka en levande landsbygd. Det handlar om
områden för verksamheter, service, fritid, boende men också bevarande. Syftet med det tematiska tillägget grundas i ändringen av strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft år 2009 som innebär ett ökat lokalt och regionalt
inflytande över strandskyddet för att bättre ta hänsyn till de olika förutsättningar och behov av utveckling som råder i olika delar av landet.
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1. Introduktion
Nya möjligheter för utveckling av landsbygden
Med den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft år 2009 ges ändrade möjligheter att nyttja landsbygdens stränder som en värdefull resurs för
landsbygdsutveckling t.ex. för näringslivsutveckling och attraktivt boende.
Samtidigt som lagen innebär en skärpning mot exploatering av stränderna så
medger den aktiv planering för bebyggelse av strandskyddade områden där
exploatering i strandnära lägen gynnar landsbygdsutveckling, så kallade LISområden.

Gemensamt grepp för hållbar utvecklingsplanering

SAMMANFATTNING

Umeåregionen vill gemensamt ta tillvara på de nya möjligheter som ges att
nyttja värdefulla resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Beslut har därför tagits att tillsammans ta fram ett tematisk tillägg till översiktsplanen gällande
strandskydd och landsbygdutveckling i strandnära lägen i regionen.
Umeåregionen är en av Sveriges främsta tillväxtregioner med två universitet, ett dynamiskt näringsliv, ett rikt kulturliv och en mångfald av boendemiljöer. De sex kommunerna inom Umeåregionen har en lång tradition
av att samarbeta och samverka. Att jobba gränsöverskridande är en självklarhet då kommunerna har en naturlig samhörighet och arbetar tillsammans för
bra livsvillkor, ett främjande av näringslivet och tillväxt samt god samhällsservice.
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I det regionala utvecklingsprogrammet för Västerbottens län framhävs
också som en prioritering att öka de funktionella samarbetsformerna och
inte låta administrativa gränser hindra gemensam samverkan. I programmet
framhålls som ett ytterligare prioriterat område att med hjälp av fysisk planering tillhandahålla attraktiva boende- och näringslivsmiljöer av hög kvalitet genom samarbete mellan städer, tätorter och landsbygd.
Tidigare har samarbete angående den fysiska planeringen skett kring en
gemensam vindkraftsplan för hela regionen och ytterligare kraftansamling
sker nu kring en gemensam plan för strandskydd och landsbygdsutveckling
i strandnära läge.
Framtagandet av planförslaget har utförts av en tjänstemannagrupp från
Umeåregionen. Det är gruppens förhoppning att förslaget väl ska balansera
strandskyddslagstiftningens intentioner om skydd och bevarande likväl som
nytillkomna möjligheter för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
I planen har strategiska områden för utvecklingssatsningar identifierats i
syfte att förstärka en levande landsbygd. Genom att bedriva planeringen gemensamt ges möjligheter till synergieffekter som samsyn och starkare tillväxt i regionen. Planen antas av respektive kommun i den allmänna delen
och den kommunspecifika delen.

1.1 Uppdrag och syfte
Regionrådet gav i december år 2009 kommunchefsgruppen, där alla Umeåregionens kommunchefer sitter med, i uppdrag att forma en arbetsgrupp för
samverkan beträffande översiktplanering. Arbetssättet skulle ske på samma
sätt som för framtagandet av vindkraftsplanen, där mindre tjänstemannagrupper i kommunerna gemensamt arbetade fram ett förslag till en färdig
planhandling.
Det tematiska tillägget för strandskydd i Umeåregionen har som syfte att
ange gemensamma övergripande planeringsprinciper för bebyggelse i strandnära lägen samt redovisa kommunspecifika områden som gynnar landsbygdsutveckling utifrån särskilda prövningsgrunder.

1 INTRODUKTION
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1.2 Plan- och samrådsprocessen
Strandskydd i Umeåregionen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för
Umeåregionens kommuner. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen.
Planeringen ska ske med stor transparens gentemot olika inblandade parter och allmänhet. Skälen till detta är att alla parter har rätt att påverka sin
närmiljö, tillföra bättre beslutsunderlag samtidigt som planen förankras hos
dem som berörs av den.
Under den pågående översiktsplaneringen ska det alltid ske samråd med
länsstyrelsen samt berörda kommuner. Myndigheter, sammanslutningar och
enskilda som har väsentligt intresse av planen ska också beredas tillfälle till
samråd. Då kommunerna i Umeåregionen omfattas av rennäring ska samråd
också hållas med berörda samebyar.

Samråd och utställning
Efter samrådsskedet sammanfattas synpunkter och planen bearbetas med
hänsyn till dessa inför det kommande skedet, utställning. Utställningen av
planförslaget pågår under minst två månader, då tillfälle på nytt ges att inkomma med synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
En översiktsplan vinner laga kraft tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut att anta planen, under förutsättning att beslutet inte överklagats. Översiktsplanen har dock inte någon juridisk status. Den utgör i första hand ett
politiskt program och en viljeinriktning för den framtida utvecklingen av
strand- och vattennära bebyggelse och etableringar.

1 INTRODUKTION

Planeringsprocessen består av ett antal steg där möjlighet finns att påverka vid flera tillfällen.

8

1.3 Tillägg till översiktsplanen
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som
redovisar kommunens visioner. Syftet är att ge stöd och vägledning vid framtida
kommunala beslut avseende användningen av mark- och vattenområden. En
översiktsplan ska vara aktuell och därför uppdateras regelbundet.
I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen
som exempelvis tätorter, strandområden eller verksamhetsområden. Genom
tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunensom inte fått utrymme i översiktsplanen, till exempel landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS-områden. En
fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg är ett komplement till den
kommunomfattande översiktsplanen.

Tillägget ”Strandskydd i Umeåregionen”
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för respektive kommuns
framtida användning av strandområden längs kust, sjöar och vattendrag som
beaktar behovet av utveckling i Umeåregionens kommuner. Samtidigt ger
det förutsättningar till ett långsiktigt och hållbart skydd av natur- och friluftsvärden för strand- och vattenområden.
Planen är också en vägledning för kommunens och andra myndigheters
beslut och ska fungera som ett instrument för dialog mellan stat och kommun, beträffande de allmänna intressena.
Ur fastighetsägares perspektiv bör planeringen ses mer som en möjlighet
till ett vidgat markutnyttjande, inte som hot om intrång. Fastighetsägare
kan själva ta ställning om möjligheten till prövningar av enskilda dispenser
och upphävande av strandskydd i detaljplan ska nyttjas eller inte.
Planen avgränsar strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära lägen vars syfte är att förstärka en levande landsbygd. Det handlar om
områden för verksamheter, service, fritid och boende som ökar sysselsättningen och/eller ger bättre underlag för lokal service.
Syftet med det tematiska tillägget grundas i den ändrade lagstiftning för
strandskyddsområden som trädde i kraft 2009-01-07. Lagändringen innebär
ett ökat lokalt och regionalt inflytande över strandskyddet för att bättre ta
hänsyn till de olika förutsättningar och behov av utveckling som råder i olika delar av landet. Ett utpekat landsbygdsutvecklingsområde i antagen översiktsplan innebär, utöver de i lagen angivna särskilda skäl för stransdskyddsdispens och upphävanden, ett ytterligare skäl till lättnad från förbudet att
exploatera marken inom strandskyddat område.

1 INTRODUKTION
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1.4 Strandskyddslagstiftningen
Strandskyddets syfte
Strandskyddet regleras i miljöbalken och har två syften. Dels att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Restriktioner inom strandskyddat område
Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att:
•

Bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat
ändamål.

•

Utöka privat zon/hemfridszon genom att till exempel ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten.

•

Gräva eller förbereda byggnationer

•

Uppföra anläggningar eller anordningar utan dispens i ett område,
som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.

•

Göra ingrepp som påtagligt förändrar livsvillkoren för djur och växter. Exempelvis anlägga bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser, muddra eller fälla mer än enstaka
träd.

Undantag från det generella förbudet finns för anläggningar inom verksamheter
för jordbruk, skogsbruk, renskötsel och yrkesfiske, om:
•

Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen.

•

Byggnaden eller åtgärden måste ligga inom strandskyddat område.

•

Byggnaden inte är utformad för boende.

•

Verksamheten ger ett betydande tillskott till försörjning. Vanlig hobbyverksamhet
medger dock ej undantag från strandskyddet.

Generellt strandskydd

1 INTRODUKTION

Det generella strandskyddet gäller 100 meter för strandområden vid kuster,
sjöar och vattendrag och även för undervattensmiljön. Strandskyddsområdet
kan av Länsstyrelsen utvidgas upp till 300 meter.

Det generella strandskyddet gäller 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten och
kan, av Länsstyrelsen, utvidgas upp till 300 meter på land och i vatten.
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Avgränsning av generellt strandskydd i Västerbottens län
Länsstyrelsen beslutade år 1979-05-21 om vissa generella undantag från
strandskyddet i Västerbottens län och som faställdes i ett regeringsbeslut
1989-09-14. De generella undantagen från strandskydd gäller fortfarande
eftersom den nya strandskyddslagstiftningen från 2009 inte upphäver generella undantag enligt regeringsbeslut.
Beslutet avser främst undantag från det generella strandskyddet längs
strömmande vattendrag. Kartan nedan redovisar vattendrag som omfattas
av strandskydd.

1 INTRODUKTION

Bilden visar vattendrag där strandskyddet gäller (redovisas i mörkblå färg) för Umeåregionen
enligt Länsstyrelsens beslut 1979-05-21 och Regeringens beslut 1989-09-14.
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Särskilda skäl vid ansökan om strandskyddsdispens

Området är redan ianspråktaget.
Se punkt 1, särskilda skäl.

Området ligger väl avskilt från stranden genom bebyggelse. Se punkt 2.

För att dispens ska kunna beviljas gäller generellt att allmänhetens tillgång
till strandområden inte får försämras. Likaså får livsvillkoren för växt- och
djurlivet inte väsentligt förändras. Om detta uppfylls finns möjlighet till upphävande av eller dispens från strandskyddet om också något av nedanstående
särskilda skäl uppfylls. De särskilda skäl som kan åberopas återfinns i 7 kap.
18 c § samt 18 d § miljöbalken.
Utöver de sex första nedanstående skälen för strandskyddsdispens kan också en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden och ligger inom ett utpekat LIS-område beaktas som
ett särskilt skäl till dispens från strandskyddsbestämmelserna. Området måste då uppfylla de villkor som anges på nästa sida. I översiktsplanen ges vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett LIS-område.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan inte ges om den ansökta
åtgärden inte uppfyller något av de särskilda skälen eller om det finns skäl
som innebär att strandskyddets syfte motverkas.

Området ligger väl avskilt från stranden av större väg. Se punkt 2.

Särskilda skäl för upphävande av
eller dispens från strandskyddet
Området behövs för att utvidga en
pågående verksamhet. Se punkt 4.

1. Området är redan ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning, på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
2. Området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg, järnväg, bebyggelse
etc.
3. Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet om utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5. Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
6. Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
7. Området är ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge där en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Fri passage

1 INTRODUKTION

När dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat
område ska en fri passage som är minst några tiotal meter bred alltid lämnas
för allmänheten.

Exempel fri passage. Vid tätare bebyggelse kan gränsen mellan tomtplatsavgränsning och fri passage behöva markeras tydligt, till exempel genom en
häck, ett staket eller en trädridå.
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Den fria passagen bör anpassas till växt- och djurliv. Om strandkanten är
bevuxen med vass och är en viktig häckningsplats för fåglar så kan den
fria passagen förläggas en bit upp på land.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Strandskyddslagstiftningen har differentierats inom olika delar av landets
strandområden sedan en lagändring gjordes år 2009. Ändringen innebär
att kommuner kan peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge, s.k LIS-områden, i sin översiktsplan.
I ett område som utsetts till LIS-område finns utökade möjligheter till
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Förutsättningen är att strandskyddets syfte tillgodoses långsiktigt samt att planerade åtgärder ger långsiktiga och positiva effekter på sysselsättningen eller bidrar till att bevara servicen på landsbygden. Framförallt ska gles- och landsbygdskommuner mer aktivt kunna dra nytta av de konkurrensfördelar som ett läge nära vatten kan
innebära för verksamheter och boende för att stimulera den lokala och regionala utvecklingen.
Att ett område pekats ut som LIS-område i översiktsplanen innebär alltså
inte ett automatiskt upphävande av strandskyddet inom området, utan fortfarande måste strandskyddsdispens sökas eller strandskyddet upphävas inom
en detaljplan, vid en planerad åtgärd.

Vem gör vad? Aktörers
olika roller
•

Kommunen ans varar för
strandskyddsdispenser och
upphävande av strandskyddet i detaljplan.

•

Kommunen har tillsyn.

•

Länsstyrelsen kan överpröva kommunala beslut.

•

Natur vårdsverkets roll är
vägledande.

•

Miljö- och friluftsorganisationer får överklaga strandskyddsdispenser och upphävanden av strandskyddet
i detaljplan.

Villkor för att LIS-områden ska kunna pekas ut
Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

•

Området får inte innebära att tillgången till stränder för allmänheten och för ett rikt
växt- och djurliv inte tillgodoses långsiktigt.

•

Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat
serviceunderlag på landsbygden.

•

Det enskilda LIS-området ska beskrivas i ett större sammanhang och en bedömning
av hur åtgärder inom området kan bidra till landsbygdsutveckling ska göras.

•

Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken gäller, varför planeringen också ska ta tillvara de värden som finns och använda marken till det den är mest lämpad
för. Ett landbygdsutvecklingsområde bör således innefattas i en övergripande struktur,
leda till en tilltalande utformning och så långt möjligt nyttja befintlig infrastruktur eller
åtminstone ligga så att det är någorlunda enkelt att nå. Som exempel kan nämnas
tekniska försörjningssystem samt välfungerande kollektivtrafik och service.

•

Planeringen ska även ta hänsyn till de risker som är förknippade med strandnära lägen
som exempelvis skred och översvämning.

•

Lättnader bör tillåtas inom områden med låg befolkningstillväxt.

•

Landsbygdsutvecklingsinitiativ bör dessutom vara lokalt förankrade med ett underifrånperspektiv. Generellt bör alla initiativ, som på ett hållbart sätt, bidrar till byarnas
utveckling vara möjliga att pröva.

•

Ett utpekat LIS-område i en översiktsplan innebär inte ett automatiskt upphävande
av strandskyddet, utan fortfarande gäller det grundläggande kravet på särskilda skäl
enligt 7 kap. 18 d § alternativt 18 c § miljöbalken för att upphäva eller ge dispens från
strandskyddet.

1 INTRODUKTION

•
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Läs mer
BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR
STRÄNDERS NATURVÄRDEN
www.lansstyrelsen.se/
vasterbotten

Strandlövskog vid Risön.

1.5 Stränders natur- och friluftsvärden
Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Alla åtgärder längs stränderna ska planeras och genomföras med stor hänsyn
till strändernas natur- och friluftsvärden.

Bedömningsgrunder för stränders naturvärden

1 INTRODUKTION

Stränderna är egna och säregna livsmiljöer men också gränsland mellan vatten och fastland som påverkas av processerna både på land- och vattensidan. Strandområden hör till de artrikaste miljöer vi har i länet och hyser en
stor andel av våra hotade arter. Det finns på många håll en bristande kunskap om stränders naturvärden och ekologiska samband. För att underlätta
en översiktlig bedömning och öka förståelsen av stränders naturmiljöer har
bedömningsgrunder för stränders naturvärden tagits fram. Vägledningen är
översiktlig hållen och tillämpningsbara för översiktsplanering, planering av
LIS-områden och strandskyddsprövningar.
Redovisade LIS-områden är översiktligt bedömda mot kända naturvärden, men vid detaljplanering eller bygglovsprövningar bör det alltid göras en
ytterligare bedömning med hjälp av bedömningsgrunderna för att på bästa sätt integrera naturvärden i planeringen. Naturen behöver inte vara extra
skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften, det är minst lika
viktigt att ta hänsyn till ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer. Nedan nämns några av Umeåregionens mest värdefulla
strandmiljöer.

Kustmiljöer och landhöjning
Vid kusten bildas oavbrutet nya land- och vattenmiljöer till följd av landhöjningen, som är knappt en centimeter per år. Havsvikar snörs av och utvecklas till sötvattenmiljöer som med sin undervattensvegetation, är viktiga
för fiskbeståndet och känsliga för muddring, båttrafik och belastning från
avloppsanläggningar. Detsamma gäller för mynningsområden från älvar, åar
och bäckar som är viktiga för fiskuppvandring.
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Sandstränder
Sandstränder är sällsynta inom Umeåregionen, enbart en procent av våra
kuststränder utgörs av sandstränder. Sandstränder finns längs kusten i anslutning till älv- och åmynningar där medfört sediment avlagras längs sandbankar, i älvar och vid vissa inlandsjöar. De få sandstränder som finns inom
Umeåregionen är värdefulla naturmiljöer och har ett stort värde för friluftsliv.

Strandängar
Kring näringsrika slättsjöar och längs kusten förekommer öppna strandängar som bl.a. är viktiga rast-och häckningsplatser för fåglar som kan vara störningskänsliga. Exploatering i anslutning till strandängar kan försämra skötselåtgärder, t.ex. bete.

Strandlövskogar
I å- och älvdalar och längs vår landhöjningskust växer det naturliga lövskogar. Träd som exempelvis al växer snabbt och är inte lika långlivade som
barrträd. Skogarna med lövträd i varierande åldersstadier, alltifrån slyskog
till träd med ihåliga grova stammar och en hög andel döda träd, tillhör våra
mest artrika livsmiljöer. Strandlövskogar hotas av en allt större fragmentering
i mindre skogsområden och är viktiga miljöer att ta hänsyn till vid exploatering. Växterna längs älvstränder är med sina rötter väl anpassade till att stabilisera marken. De bromsar även vattenflöden och förebygger på så sätt erosion och ras.

Strandklippor och klapperstenstränder
Stränder som är bildade av urberg är ovanliga i Umeåregionen. På vegetationsfria hällor, som består av gnejs eller granit, kan man se spår av glaciärernas rörelse från istiden. Vegetationen på klippstränderna är mycket gles och i
klippskrevorna trivs växter som tål torka, exempelvis kärleksört, gul fetknopp
och strandglim.
Klapperstensstränder finns vid exponerade stränder där stenar och mindre
block i svallzonen rullas mot varandra och nöts runda samtidigt som mindre
kernstorlekar spolas bort. Klapperstensstränder är mycket väl dränerade som
gör det svårt för växter att etablera sig. Längs högsta kustlinjen finns flera 1
000 år gamla klapperstenfält som ännu är vegetationsfria.

Stränders friluftsvärden

1 INTRODUKTION

Umeåregionens stränder bjuder på stora upplevelsevärden som gynnar friluftsliv och rekreation och bidrar till en hög boendekvalité inom regionens
kommuner. Inom tätorterna har naturmiljöerna längs stränder stora värden
som bostadsnära rekreationsområden.
Kusten är en stor tillgång för regionen, inte bara genom attraktiva bostadsmiljöer utan även för utvecklingen av besöksnäring och friluftsliv. Sandstränder har ett särskilt stort värde för friluftslivet och ska varken exploateras
eller privatiseras.
Tillgången till orörda stränder längs åar, älvar och sjöar är, förutom kring
tätorterna, mycket god inom regionen. Här finns det goda förutsättningar
för fiske- och naturupplevelser och stor potential att utveckla fiske-, naturoch friluftsturism.
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Sjöbodar och båtlänning i Byviken, Holmön. Foto: Olle Forsgren

1.6 Kulturvärden i strandnära lägen

1 INTRODUKTION

Kulturmiljö omfattar landskap, anläggningar och bebyggelse påverkat av
människor. Den är en resurs som ska värnas och förstås av alla. Kulturmiljövårdens intressen ska samordnas och integreras i samhällsplaneringen för att
skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv miljö.
Riksintressen för kulturmiljövården utses av Riksantikvarieämbetet och
övervakas av länsstyrelserna. Det finns även andra inventeringar och kommunala program som har bäring på kulturmiljö, exempelvis kommunala
kulturvårdsminnesprogram. Vårt kulturarv påverkas av lagar och styrande dokument, ex Kulturminneslagen (KML), Miljöbalken (MB), Plan-och
bygglagen (PBL) samt nationella mål för kulturmiljövården och nationella
miljökvalitetsmål.
Då strandområdena i alla tider varit omtyckta av människan är det naturligt att det vid eller i omedelbar närhet i de föreslagna LIS-områdena finns
kulturvärden som ska beaktas i kommande arbete med detaljplaner och
bygglov.
Fornlämningar vid eller i vatten kan ex. vara båtlämningar, fångstanläggningar, stensättningar och gravfält, kokgropar, husgrunder, terrasseringar,
broar eller andra anläggningar som bedömts kulturhistoriskt intressanta.
I de förslag till LIS-områden som tagits fram ska naturligtvis hänsyn tas
till kända kulturmiljöer, men beredskap ska även finnas för hitintills okända
sådana då stora delar av våra stränder inte är inventerade ur kulturmiljösynpunkt.
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1.7 Rennäringsintressen
I planområdet ingår vinterbetesmark som ligger inom renskötselområden för
Vilhelmina norra, Vapsten, Ubmeje Tjälddie, Ran, Gran och Malå samebyar. Årstidsbundna vandringar sker mellan fjäll och kustland och renbete
nedanför odlingsgränsen är begränsat till tiden mellan den 1 oktober och
30 april. Vid isbildning av markvegetationen kan stora områden vara låsta
för renbete under lång tid varför även reservområden krävs. Att lämpliga
vinterbetesmarker finns tillgängliga är mycket viktigt och betraktas som
rennäringens flaskhals.
Områden med avgörande betydelse för möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyarna har pekats ut som riksintresse. De tillfredsställer renens behov av näringstillgång även under svåra vinterförhållanden
och besöks återkommande.
Flyttleder består oftast av terrängformationer som sammanhängande myrar, frusna sjöar, dalgångar eller röjda stråk genom skogsmark. Vissa leder
används regelbundet och andra sällan. Flyttlederna ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar renarnas förflyttning.
Svåra passager finns vid ställen där flyttning av en renhjord är begränsade av t.ex. bebyggelse, järnväg och vägar. Här är det viktigt att själva passagen men även områden i direkt anslutning till en svår passage skyddas mot
ingrepp som försvårar flyttningen ytterligare. Rastbeten är mindre områden
utefter en flyttled som ger föda och
vila för renhjorden under flytten och
underlättar att hålla den samlad.

1 INTRODUKTION
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2. Planförslaget
Detta kapitel beskriver motiv till utpekandet av områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge samt generella planeringsprinciper som gäller
övergripande också utanför utpekade LIS-områden. Ett antal allmänna riktlinjer gällande vatten och avlopp, riskfaktorer och vattenverksamhet anges
även för tillkommande exploatering. För varje kommun redovisas LIS-områden i karta med tillhörande beskrivning och ställningstagande.

2 PLANFÖRSLAGET - ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER OCH AVVÄGANDEN

2.1 Allmänna planeringsprinciper för val av
LIS-områden
Vid prövningen av ett upphävande eller en dispens från bestämmelsen om
strandskydd inom ett LIS-område ska, bortsett från miljöbalkens bestämmelser, också hänsyn tas till andra motstående intressen samt den sammanlagda exploateringsgraden vid enstaka sjöar.

Villkor för urval av områden
•

Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

•

Området får inte innebära att tillgången till stränder för allmänheten och för ett rikt
växt- och djurliv inte tillgodoses långsiktigt.

•

Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat
serviceunderlag på landsbygden.

Lämplighet bedöms även mot:
•

Tillgänglighet till vägar och kollektivtrafik

•

Service i området

•

Befintlig exploateringsgrad och närhet till befintlig bebyggelse

•

Områdets lämplighet för bostäder eller turism

Där exploatering bedömts kräva detaljplan eller annan ytterligare fördjupad utredning
kommenteras detta särskilt per område.

Varje utpekat LIS-område som redovisas under de
kommunspecifika avsnitten är översiktligt bedömt mot:
•

Markanvändning enligt gällande översiktsplan för området.

•

Kända naturvärden, exempelvis ”Grunda vegetationsklädda havsvikar”.

•

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.

•

Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken med särskilt beaktande av kravet på fri
passage (7 kap. 18 § miljöbalken).

•

Kända kulturvärden och fornminnesregister.

•

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

•

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

(I de fall då konflikt med ovanstående bedöms uppstå har det kommenterats särskilt för
respektive område under rubriken ”Ställningstagande” ).
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Geografisk differentiering

2 PLANFÖRSLAGET - ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER OCH AVVÄGANDEN

Betydelsen av etableringar i strandnära läge är annorlunda för länscentrat
Umeå med omland där kraftig expansion råder, jämfört med regionens omfattande inland där befolkningsutvecklingen sammantaget är negativ med
en allt äldre kvarvarande befolkning och en mer utarmad service.
Ett flertal LIS-områden finns därför redovisade för inlandet. Även andra
områden, som inte pekats ut i tillägget till översiktsplanen, kan prövas som
LIS-områden om rätt krav är uppfyllda.
Behovet av att stimulera den lokala och regionala utvecklingen finns
främst i de områden som inte ligger i närheten av större tätorter. Regionen
har därför delats in i Stad, Kust och Inland. För de tre områdesindelningarna gäller olika förhållningssätt angående utpekandet av LIS-områden.
Stad/tillväxtstråk
Kust
Inland

Vindeln
Robertsfors

Bjurholm

Vännäs
Umeå

Nordmaling

Bilden visar en generell framställning av planeringsprincipen för LIS inom Umeåregionen. Inom tätortsområden, markerat
i rött, är det inte möjligt att hävda LIS. För Umeåregionen gäller det Umeå med omnejd samt Sävar och Hörnefors tätorter
samt tillväxtbyar i vissa stråk. Längs kusten, markerad med blå linje) råder en restriktiv hållning. För övriga, vita områden,
kan det vara möjligt att hävda LIS. Principerna utvecklas i text på följande uppslag.
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Stad (röda områden i karta)

2 PLANFÖRSLAGET - ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER OCH AVVÄGANDEN

Umeå

Inom det område som definieras som Umeås expansionsområde (se ljusröda
områden i kartbild) har nästintill all Umeå kommuns tillväxt tillkommit de senaste åren. Eftersom landsbygdsutveckling som skäl för upphävande av strandskydd ska tillämpas i områden med svag befolkningsutveckling bör lättnader
inte bli aktuellt i Umeås tätortsområde.
Umeås stadsdelar med omnejd är tillsammans med Sävar och Hörnefors tätorter samt vissa stadsnärabyar inom tillväxtstråk de enda som definieras som
stadsbygd i Umeåregionen.

Utsnitt ur karta från föregående sida.

Riktlinjer för ”Stad”

Nordmaling

Utsnitt ur karta från föregående sida.

•

Inom dessa områden bör det inte vara möjligt att åberopa landsbygdsutveckling som
särskilt skäl för att upphäva eller få dispens från bestämmelserna om strandskydd för
bostadsändamål.

•

I övrigt kan i enskilda fall strandskyddet upphävas eller dispens ges om det finns särskilda skäl enligt bestämmelserna i miljöbalken.

Kust (markerad med blå linje)
Ett antal utvecklingsområden pekas ut för bebyggelse längs kusten i Nordmaling, Umeå och Robertsfors. Områden som föreslås har föregåtts av kustplaner,
utredningar och inventeringar. En restriktiv bedömning gäller i Umeå stads
närhet och en något generösare bedömning längs kusten i regionens ytterområden.

Riktlinjer för ”Kust”
•

Komplettering av befintlig bebyggelse samt ett renodlande och åtskiljande av vad som
är exploateringsområde och strandskyddsområde för naturvård och friluftsliv är huvudprinciper.

•

Särskilt ska beaktas kravet på fri passage mot vatten och gemensamma lösningar för
hamnar, pirar och avlopp.

Inland (övriga områden i karta)
Stora delar av Umeåregionens inland har en negativ befolkningsutveckling.
Antalet invånare minskar och kvarvarande befolkning blir äldre. Av resursskäl
är det omöjligt att inventera den enorma mängd stränder som finns inom vad
som definierats som Umeåregionens inland. I dessa områden antas istället varje
etablering vara till gagn för landsbygdsutvecklingen enligt villkoren för urval
av LIS-områden.
Ett exempel där detta borde vara tillämpbart är möjligheten att få bygga i
anslutning till föräldrahem eller släktgård. Det innebär att en stark koppling
till hemtrakten bibehålls och stärks för kommande generationer.
Detta är inte bara viktigt för enskilda människor utan också för inlandets
långsiktiga utveckling. Befintliga gårdar och realvärden bevaras och odlingsmark hålls öppen även om den inte brukas för produktion.
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Befintlig samhällsservice ges ökat underlag och framtida bosättare med
idéer om inkomstmöjligheter ges möjlighet att utvecklas.
Detta ”stillsamma och enkla” byggande är ofta knutet till enskilda jordbruksfastigheter vilka i sin tur ligger nära älv eller sjö. Strandskyddet borde
i sådana fall inte omöjliggöra byggande där de fysiska förutsättningarna gör
detta möjligt. Exempel enligt ovan kan mångfaldigas.

Riktlinjer för ”Inland”
I inlandet får strandskyddsdispens för boende eller besöksnäring, utifrån skälet
landsbygdsutveckling, prövas från fall till fall även om den föreslagna lokaliseringen
inte ingår i ett redovisat LIS-område.

2 PLANFÖRSLAGET - ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER OCH AVVÄGANDEN

•

2.2 Möjligheter finns för utvecklingsprojekt även
utanför redovisade LIS-områden
Det är inte möjligt att förutse alla framtida möjliga utvecklingsprojekt under översiktsplaneprocessen. Förutom de LIS-områden som redovisas i denna
plan finns fortfarande möjlighet att pröva ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” som ett särskilt skäl för framtida exploateringar i övriga områden i
regionen benämnt Inland.
För enskilda ärenden kan, under förutsättning att nödvändigt underlagsmaterial har tagits fram, en förenklad prövningsprocess tillämpas i samråd
med länsstyrelsen.
Ovanstående synsätt ansluter till länsstyrelsens publikation Regional anpassning av bestämmelser för strandskydd som ger vägledning för hur LIS-områden kan pekas ut i Västerbottens län.

Process för förenklad prövningsförfarande i samråd med
Länsstyrelsen
I sin skrift menar Länsstyrelsen att ett förenklat förfarande kan tillämpas när det gäller ett
mindre antal bostäder.
Man nämner att en förutsättning är att nödvändigt beslutsunderlag finns upprättas innehållande;
•

natur- och miljöbedömning,

•

beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas på platsen,

•

motivering hur lokaliseringen bidrar till landsbygdutveckling

•

beskrivning av tillgång till fria strandområden i förhållande till befintlig strandnära
bebyggelse samt kvaliteten på obebyggda strandområden.

Regional anpassning av
bestämmelser för strandskydd
Tips på hur LIS-områden kan pekas ut
i Västerbottens län

Även om ett område inte är utpekad som LIS-område i översiktsplanen finns möjlighet att pröva
LIS, som skäl för exploateringar, i
en förenklad prövningsprocess.

Läs mer
REGIONAL ANPASSNING AV
BESTÄMMELSER FÖR STRANDSKYDD
www.lansstyrelsen.se/
vasterbotten

I den fortsatta processen ska kommunen samråda med Länsstyrelsen. En förutsättning för
bygglov är att både kommunen och länsstyrelsen ska vara eniga om beviljande av strandskyddsdispens. Steget därefter handlar om att samråda med berörda grannar.
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2.3 Allmänna riktlinjer vid exploatering
Strandlägen är en exklusivitet med betydelse för Umeåregionens attraktionskraft
som ska förvaltas på bästa sätt. I följande avsnitt beskrivs generella förhållningssätt
till riskfaktorer men också till andra faktorer som följer vid exploatering i strandnära lägen som kan få effekter för miljön om ingrepp inte görs med försiktighet eller
med hjälp av lämpliga åtgärder.
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Ny bebyggelse
Riktlinjer ny bebyggelse
•

Vid prövningen av ett upphävande eller en dispens från bestämmelsen om strandskydd inom ett LIS-område ska, bortsett från miljöbalkens bestämmelser, också hänsyn tas till andra
motstående intressen.

•

Rennäringsintressen beaktas och vid nya lokaliseringar ska berörd sameby beredas tillfälle
för samråd.

•

Det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande bebyggelse ska lokaliseras så
att passager till och från samt längs stränderna tillgodoses.

•

Möjligheter till att driva hållbart jordbruk ska inte försämras. Befintliga gårdar och realvärden bör bevaras och jordbruksmark bör inte tas i anspråk även om den inte brukas för produktion.

•

Sandstränder har ett särskilt stort värde för friluftslivet och ska i möjligaste mån undantas
från all exploatering och privatisering samt påverkan som leder till förändringar i sedimentationen.

•

Lokala naturvärden inventeras och beaktas enligt ”Bedömningsgrunder för stränders naturvärden”, jfr kap 1.5.

•

Kulturvärden beaktas vid bygglov och arbete med detaljplaner .

Vatten och avlopp
Riktlinjer för vatten och avlopp
•

Tillkommande bebyggelse i direkt anslutning till ett befintligt verksamhetsområde för vatten
och avlopp ska, om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, upptas att ingå i verksamhetsområdet.

•

För enstaka lokaliseringar av ny bebyggelse bör, om möjlighet finns, avlopp lösas via kommunalt VA-nät. Gemensamma anläggningar bör användas framför enskilda små avloppslösningar för enstaka hus.

•
VISS- ÖVERSIKTLIG VATTENINFORMATIONSSYSTEM FÖR
SVERIGE

I områden som omfattas av badvattendirektivet gäller hög skyddsnivå för spillvatten. Detta innebär krav på t.ex. samfällda gemensamma anläggningar alternativt anslutning till det
kommunala spillvattennätet.

•

I VISS finns kartor, statusbedömningar av hur vattnet
mår och miljökvalitetsnormer
för alla Sveriges större sjöar,
vattendrag, grundvatten och
kustvatten.

För enskilda avlopp inom områden där miljökvalitetsnormen för vatten riskerar att inte uppnå
god status på grund av övergödning krävs gemensamma anläggningar som klarar gällande
funktionskrav. I de recipienter där åtgärder krävs för att uppnå eller bibehålla god status enligt miljökvalitetsnormerna i vattendirektivet bör en VA-utredning tas fram i samband med
bygglovgivning eller senast vid utställningsskedet vid detaljplaneläggning.

•

VA-utredning för ny bebyggelse bör även omfatta befintlig bebyggelse i anslutning till berörd
recipient för att säkerställa att den totala miljöbelastningen inte höjs samt att lösningarna blir
hållbara både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

www.viss.lst.se/

•

Infiltrationsanläggningar ska anläggas så att avståndet mellan spridningsledningar och högsta grundvattennivå är minst 1 meter.

•

Dagvatten inom tätbebyggt område ska så långt som möjligt hanteras lokalt (LOD). Hårdgjorda ytor ska minimeras. Den del som på grund av områdets förutsättningar inte kan hanteras
lokalt ska avledas i öppna ”tröga” system, så naturtrogna som möjligt. Dagvatten från trafikerade ytor bör hanteras så att föroreningar reduceras.

•

Med anledning av att status för de olika vattenförekomsterna kommer att uppdateras kontinuerligt är det vid all planläggning och tillståndsgivning angeläget att kontrollera Vattenmyndighetens uppdateringar.

•

Alla vatten ska ha god status och miljökvaliteten får inte försämras.

Läs mer
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Risker och klimatförändringar

2 PLANFÖRSLAGET - ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER OCH AVVÄGANDEN

Nödvändigheten av att planera för ändrade klimatförhållanden framgår av
plan- och bygglagen som stadgar att planläggning ska ske med hänsyn till
klimataspekter. Det betyder dels att kommuner ska planera för en minskad
klimatpåverkan men också att planläggning ska främja goda miljöförhållanden genom anpassning till klimatförändringar.
Försiktighetsåtgärder är därför nödvändiga att vidta för att inte riskera
stora samhällskostnader och skador vid exempelvis översvämning. En noga
avvägning och försiktighet gäller även för att undvika risk för ras och skred
som är särskilt påtagligt för vissa sträckor längs länets älvar.

Riktlinjer klimatförändringar
•

Inga bostadshus eller översvämningskänsliga anläggningar byggs lägre än 150 cm
över medelvattenståndsnivån längs kusten.

•

Bebyggelse som byggs strax ovan 150 cm över medelvattenstånd vid kusten bör tåla
en viss grad av översvämning.

•

Känsliga samhällsfunktioner bör inte byggas lägre än 180 cm över medelvattenståndsnivån längs kusten.

•

Infiltrationsanläggningar eller markbäddar bör anläggas minst 150 cm över medelvattenstånd och med ett avstånd mellan högsta grundvattennivå och spridningsledningar på minst 100 cm.

•

Vid planläggning i utsatta områden bör en djupare utredning av vattenståndseffekter ingå.

•

Längs strömmande vattendrag bör bebyggelse inte tillkomma i områden som riskerar
att översvämmas vid ett 100-års flöde.

Riktlinjer ras och skred
•

Projekt och åtgärder som genomförs i närheten av älv eller biflöden bör föregås av en
riskanalys och utredning i de fall ras- eller skredrisk föreligger.

•

Troliga riskområden bör bli föremål för en systematisk geoteknisk undersökning och
kartering som ligger till grund vid detaljplanering och bygglov.

•

I samband med nya projekt och åtgärder bör dagvatten hanteras så att det inte utgör
en risk för stabiliteten i älvbrinkarna.

•

Den naturliga vegetationen längs älvbrinkar motverkar effektivt erosion och skred
samt bromsar vattenflöden. Erosionskänsliga områden bör därför inte rensas från naturlig vegetation utan att andra tekniska åtgärder genomförs som motverkar erosion
och skred.

•

Vid projekt och åtgärder längs mindre vattendrag bör hänsyn tas till att flöden vid
häftig nederbörd kan stiga mycket kraftigt.
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Bryggor och pirar

2 PLANFÖRSLAGET - ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER OCH AVVÄGANDEN

Bryggor och pirar gör det generellt svårare att upprätthålla den fria passage längs strandlinjen som lagstiftningen kräver. Dessa anläggningar påverkar ofta djur- och växtlivet på ett negativt sätt, inte bara på land utan också
i vattnet. Speciellt längs havskusten är sedan tidigare ett stort antal pirar och
bryggor anlagda med idag dålig funktion beroende på orsaker såsom landhöjning, men också på grund av en utbredd privatiseringseffekt i anslutning
till piren eller bryggan.
På platser där längre, gemensamma bryggor kan byggas förordas funktionella flytbryggor före fasta bryggor. På så vis kan intrånget i djur- och växtlivet minimeras, förutsatt att förtöjningen inte släpar på mjukbotten. Moderna
flytbryggor som har både sträckta och dämpade förtöjningssystem och klarar svåra förhållanden är mest lämpliga i norra Sverige med betydande landhöjning. Hela bryggsystem kan då också förlängas till rimliga kostnader där
landhöjningen medverkat till grundare vatten.

Riktlinjer bryggor och pirar

24

•

Förekomsten av utspridda enskilda båtanläggningar ska minska, dessa ska om möjligt samlas till större gemensamma anläggningar.

•

Moderna flytbryggor förordas framför fasta bryggor för en minimerad påverkan på
djur- och växtlivet., se även avsnittet ”Muddring”.

•

Respekten för den fria passagemöjligheten vid bryggor och pirar ska efterlevas.

•

Anlagda pirar bör inte rustas upp om landhöjningen minskat användbarheten.

Muddring
Den naturliga landhöjningen längs kusten medför återkommande behov av
muddring. Förutom att hålla farleder och gemensamma båthamnar tillgängliga sker idag många småskaliga muddringar till och vid enskilda båtplatser.
Att muddra stora ytor och i grunda havsvikar med höga naturvärden är direkt olämpligt eftersom det har negativ effekt på växt- och djurliv. Muddring
i vatten liksom uppläggning av massor ska prövas enligt bestämmelserna om
vattenverksamhet och strandskydd i miljöbalken.

2 PLANFÖRSLAGET - ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER OCH AVVÄGANDEN

Riktlinjer muddring
•

För att begränsa behov och omfattning av framtida muddringar ska bebyggelse inte
etableras i anslutning till grunda havsvikar eller andra vattenområden som blir föremål för snabb uppgrundning.

•

För att begränsa behov och omfattning av framtida muddringar bör båtplatser samordnas i gemensamma anläggningar istället för enskilda bryggor, se även avsnittet
”Bryggor och pirar”.

•

Nya detaljplaner ska redovisa lämpliga lägen för gemensamma båtplatser.

•

Flytbryggor är att föredra framför fasta anläggningar som kräver kontinuerlig muddring.

•

Muddring ska endast tillåtas restriktivt och främst i syfte att vidmakthålla gemensamma anläggningar.

•

Muddring ska inte tillåtas på grunda havsbottnar med rik förekomst av havsväxter.

•

Muddringsmassor ska inte läggas upp på känsliga och opåverkade strandområden.
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Befolknings- och bebyggelseutveckling
Folkmängden i Vännäs kommun har minskat från cirka
8550 personer ner till 8336
som lägst för att år 2011 åter
öka upp till cirka 8500 personer.
Fram till och med 1 november 2011 hade kommunen
ett inflyttningsnetto på 70
personer.
Befolkningen är till stor del
koncentrerad till centralorten Vännäs-Vännäsby med
spridning upp längs Vindelälvens dalgång. Ett flertal
livaktiga byar finns spridda
i kommunen med stort engagemang för utveckling av
bygden.

2.8 Vännäs kommun
Hur vi arbetat med LIS/Strandskydd

2 LIS-OMRÅDEN, VÄNNÄS KOMMUN

Arbetet med framtagande av LIS-områden i Vännäs kommun startade under
hösten 2009 i samarbete med Landsbygdsrådet. Genomgripande inventering
av respektive område sker i samband med dispensansökan för respektive område/områdesdel.
Grundprincipen för dispens för områden med landsbygdsutveckling i
strandnära läge är om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Vännäs är en
liten kommun där varje nytillkommet hushåll uppfyller kravet på bidrag till
utvecklingen av landsbygden. Kommunen genomkorsas av två stora älvar
som rinner ihop i Vännäsby, Vindelälven och Umeälven. Förutom grundprincipen har kommunen valt att inrikta sig på områden som är lämpliga för
förtätning av bostäder eller verksamheter.

Arbetsgång
I mars 2010 träffade kommunens politiker, tjänstemän och landsbygdsråd
och länsstyrelsens handläggare, i egenskap av överprövningsmyndighet för
dispenser, för en avstämning av de principer som tagits fram. Länsstyrelsen
rekommenderade ett fokus på bybildningar, fritidshusområden, verksamheter och att lämna orörda sjöar ifred. Beredningsmöten har genomförts med
landsbygdsrådet där ett antal lämpliga områden föreslagits såsom, Vännfors,
Östra och Västra Spöland, Vännänget, Slöjdarnas hus, Selet, Pengsjö, Lillsjön, Ockelsjö, Stärkesmark, Holmbäck, Jämteböle, Hjåggsjö, Mjösjö, Gullsjö, Södra Österselet, Sunnanå, Trinnan, Brån och Mosjön.
I augusti 2010 genomfördes en prioritering av föreslagna områden där
Vindelälvsområdet (Selet, Vännfors, Vännänget och Slöjdarnas hus), Jämteböle (sydöstra sidan Jämtebölesjön), Pengsjö (ett flertal områden) och Holmbäck (östra sidan av sjön) utsågs till prio 1 områden. Som prio 2 områden utsågs Hjåggsjö, Stärkesmark. Prioriteringsbeslutet innebär inte att resterande
områden inte kommer att utses som LIS-områden, endast att de kommer
hanteras längre fram i tiden.
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Länsstyrelsen besökte hösten 2010 Vindelälvsområdet samtidigt som de
informerades om respektive prioriteringsområde. Länsstyrelsen ansåg då att
kommunen arbetat i rätt riktning.
Under vintern år 2010/2011 genomfördes i Jämteböle/Holmbäck, Pengsjö
och Vännfors dialogmöten om respektive prio 1 område. Syftet var att fånga
upp synpunkter och idéer från fastighetsägarna i respektive område. Efter
respektive dialogmöte har synpunkter sammanställts och beaktats och i de
flesta fall lett till justeringar i områdesgränser.

2 LIS-OMRÅDEN, VÄNNÄS KOMMUN

Kartöversikt av LIS-områden i Vännäs kommun
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Östra och Västra Selet
Inland

Västra Selet söder om bilbron.

Östra och Västra Selet
Östra och Västra Selet är ett attraktivt område på grund av närhet till Umeå.
I området kan bebyggelsen förtätas och älvnära turistnäring utvecklas tillsammans med redan befintliga verksamheter. Området består av variation på
trivial jordbruks- och skogsbruksmark. Inom områdets västra sida finns Fagerbäckens ravin som har högt skyddsvärde och på motstående sida av älven
ligger Gårdbäcken med liknande skyddsvärde. Större delen av strandlinjen
består av sten från upprensningen av flottningsleden i älven. På fastigheten
Vännäs 5:1 finns fångstgropssystem. Ran sameby har en flyttled inom området och älvsträckningen är riksintresse för rennäring. År 1993 utsågs området
som klass I-miljö för bevarande av natur- och kulturmiljöer. Vindelälven är
en av Sveriges nationalälvar samt Natura 2000-klassad. Vindelälvens sträckning genom kommunen har risk för att inte uppnå miljömålen gällande god
ekologiskt status med avseende på vandringshinder från flottningen och god
kemisk status på grund av regionens problem med kvicksilver.
Ställningstagande

2 LIS-OMRÅDEN, VÄNNÄS KOMMUN

Stor hänsyn ska tas till de raviner och eventuella fornlämningar som finns
inom området, likaså till Rans samebys flyttled. Avvägning ska ske gentemot
bevarande av natur- och kulturmiljöer. Åtgärder kan behövas för att motverka
ras och erosion. Där risk föreligger krävs en geoteknisk undersökning som
underlag för dispensprövningen
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Vännfors
Inland

Vännfors
Vännfors är ett attraktivt område på grund av närheten till Umeå. I området
föreslås en förtätning av befintlig bebyggelse genom tillkommande samlad bebyggelse ned mot älven. Området karaktäriseras av jordbruksmark med en
tillrinningsbäck i södra delen av området som är skyddsvärd. Byakärnan, Inibyn, är bevarandevärd och nybyggnation bör ske utanför byakärnan på mindre iögonfallande platser. Vindelälvens sträckning genom kommunen riskerar
att inte uppnå miljömålet gällande god ekologiskt status med avseende på
vandringshinder från flottningen och god kemisk status på grund av regionens
problem med kvicksilver. Vindelälven är en av Sveriges nationalälvar och även
klassad som Natura 2000. Rans sameby bedriver rennäring inom området
men riksintresse föreligger inte.
Ställningstagande

Förtätning av befintlig bebyggelse bör inte ske inom byakärnan Inibyn som
är bevarandevärd. Åtgärder kan krävas för att motverka ras, översvämning och
erosion. Där risk föreligger krävs geoteknisk och hydrologisk undersökning
för dispensprövning.

2 LIS-OMRÅDEN, VÄNNÄS KOMMUN
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Vännänget/Slöjdarnas hus
Inland

Vännänget/Slöjdarnas hus
I Vännänget/Slöjdarnas hus föreslås utveckling av älvnära turistnäring samt
förtätning av befintlig bebyggelse ned mot älven genom samlad bebyggelse.
Området är attraktivt på grund av närhet till Umeå med tillgång till lokaltrafik, både buss och tåg. Till största del är marken trivial åkermark förutom
kring bäckfåran en bit norr om Slöjdarnas hus. Bäckfåran med omkringliggande skogsdungar har högt skyddsvärde för fågellivet. Större delen av sträckan begränsas mot älven av en översvämningsskyddsvall. Vindelälven är en av
Sveriges nationalälvar och även klassad som Natura 2000. Älven har risk för
att inte uppnå miljömålen gällande god ekologisk status med avseende på
vandringshinder från flottningen och god kemisk status på grund av regionens
problem med kvicksilver. Rans sameby bedriver rennäring inom området men
riksintresse föreligger inte.
Ställningstagande
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Åtgärder kan krävas för att motverka ras, översvämning och erosion. Området
vid slöjdarnas hus är ämnat för utveckling av turistnäringen med bl.a. bryggor.En förutsättning för dispensprövning för byggnation av hus är att fastigheten är skyddad mot översvämning vid 100-årsflöden.

82

Jämteböle
Inland

Jämteböle
Etablerat fritidshusområde med hänsynskrävande skogsmiljö och trivial jordbruksmark och goda möjligheter till förtätning. Skogsmiljöerna runt sjön bör
sparas. Jämtbölesjön ingår i Vindelälvens Natura 2000-område. Information
om Jämtebölesjön saknas i VISS och sjön kan därmed inte bedömas gentemot
miljömålen. Jämtebölesjön ligger inom Rans sameby men riksintresse föreligger inte.
Ställningstagande

Jämtebölesjön är en relativt liten recipient vilket innebär krav på väl fungerande avloppsanläggningar.
Holmbäck
Inland
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Holmbäck
Etablerad by. Goda vägförbindelser och lokaltrafik i närheten. Södra delen av
området består av trivial jordbruksmark och norra delen av trivial skogsbruksmark med kalhyggen. Holmbäckssjön riskerar att inte uppnå god ekologisk
och god kemisk status innan år 2015. Anledningen är att det enligt VISS
förekommer vandringshinder och åker inom 30 meter från sjön samt att den
är försurad och likt de flesta sjöar i regionen, innehåller kvicksilver. Sjön ingår
i länsstyrelsens kalkningsprogram. Sjön ligger inom Ubmeje sameby men riksintresse för rennäring föreligger inte.
Ställningstagande

Förtätning av befintlig bebyggelse. Holmbäcksjön är en relativt liten recipient
vilket innebär krav på väl fungerande avloppsanläggningar.
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Pengsjö
Inland

Pengsjö
Etablerad livaktig by med aktivt byaliv runt hela sjön. Utveckling av turistnäring i form av exempelvis camping föreslås samt förtätning av befintlig bebyggelse. I byn finns skola och förskola. Naturen består till största delen av trivial
jordbruks- eller skogsbruksmark. I övre och nedre delen av Pengsjön finns
skyddsvärda strandängar och sumpskogar. Enligt VISS har Pengsjön måttlig
ekologisk status med avseende på försurning och sjön ingår i länets kalkningsprogram. Pengsjö ligger på gränsen mellan Vapsten och Ubmeje samebyar och
riksintresse för rennäring föreligger inte.
Ställningstagande
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Inga särskilda ställningstaganden.
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3. Konsekvenser
I detta avsnitt redovisas konsekvenser av Umeåregionens tematiska tillägg
till översiktsplanen. Analysen utgör en miljökonsekvensbeskrivning men
syftar också till att vara en bredare analys av planen utifrån den tre hållbarhetsaspekterna: ekologisk, social och ekonomisk.

3.1 Avgränsning
Tidsperspektivet för det tematiska tillägget till respektive kommuns översiktsplan är långsiktigt och anger inte något slutår. Analysen är avgränsad
till de kommuner, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och
Vännäs, som utgör Umeåregionen. Konsekvenserna av planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan för de kommuner som angränsar till
Umeåregionen.
Konsekvenserna har bedömts utifrån det övergripande underlagsmaterial
som funnits att tillgå under framtagandet av det tematiska tillägget. För enskilda områden kan avvikelser förekomma som kan innebära betydande miljöpåverkan lokalt till följd av planerad aktivitet och platsens beskaffenhet.
Där åtgärder kan antas få en betydande miljöpåverkan lokalt ska en miljöbedömning göras i detaljplaneskedet. De konsekvenser som anges är tänkbara och inte absoluta.

3.2 Alternativ
Konsekvenserna av förslaget till tematiskt tillägg ska jämföras med ett nollalternativ och vad som skiljer alternativen åt beskrivs nedan. I analysen jämförs alternativens konsekvenser med nuläget.

1. Tematiskt tillägg för strandskydd- planförslaget
Det tematiska tillägget kan bidra till landsbygdsutveckling och exempelvis
bidra till fler nya attraktiva boenden på landsbygden och utveckling av besöksnäringen. Den kan även bidra till att friluftslivet, natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden värnas, samt bidra till stärkt underlag
för serviceorternas möjlighet till bibehållen service. Tillägget kan bidra till
både kommunernas och regional utveckling.

2. Nollalternativet

3 KONSEKVENSER

Det föreslås inga områden där landsbygdsutveckling bedöms vara lämplig
att använda som skäl för strandskyddsdispens (LIS-områden). Ingen riktlinje föreslås gällande strandskyddets omfattning (t.ex. att det för småbäckar
som inte finns på terrängkartan ska göras bedömning från fall till fall om de
ska omfattas av strandskyddsbestämmelser). Inga riktlinjer föreslås för bryggor, pirar, sjöbodar m.m.
Nollalternativet innebär att möjligheterna att få strandskyddsdispens
minskar, vilket bedöms hämma möjligheterna till landsbygdens och kommunernas utveckling. Strandskyddet kommer att hävdas vid varje vattendrag. Utan riktlinjer för bryggor, pirar och sjöbodar saknas tydlighet för att
dispens ska kunna ges i sådana ärenden.
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3.3 Tilläggets betydande miljöpåverkan
Tillägget är på en övergripande nivå och föreslår planeringsprinciper för til�lämpningen av strandskyddsdispenser. Principerna bedöms innebära en betydande miljöpåverkan och ska därför miljöbedömas. Eftersom det är ett tematiskt tillägg som avser Umeåregionen är många frågor mer lämpliga att
analysera på en mer detaljerad nivå, exempelvis i kommande detaljplaner eller i bygglovsärenden. I de LIS-områden som föreslås ska lämpligheten prövas vid en förfrågan om att få bygga i varje enskilt ärende.
Tematiskt tillägg till översiktsplan för strandskydd bedöms utifrån dess påverkan på:
1. Planer och program; nationella, regionala och kommunala
2. Allmänna intressen och riksintressen
3. Miljömål och miljökvalitetsnormer
4. Ålborgåtagandena
Den betydande miljöpåverkan beskrivs utifrån följande aspekter:
• Bebyggd miljö
• Natur, rekreation och friluftsliv
• Mark och vatten
• Kulturmiljö och landskapsbild
• Hälsa och säkerhet
• Befolkning och utveckling
• Naturresurser

Konsekvensanalys
1. Planer och program – nationella, regionala och kommunala
Tilläggets påverkan ska bedömas utifrån innehållet i nationella och regionala
planer, program och strategier m.m. Även påverkan på möjligheten att uppnå
kommunernas övergripande visioner och mål ska bedömas.
För kustkommunerna finns kustplaner som redovisas under respektive
kommuns avsnitt. För utpekade LIS-område föreligger inga kända konflikter
med nationella och regionala planer, program och strategier m.m.

2. Allmänna intressen och riksintressen

3 KONSEKVENSER

Flera av tilläggets riktlinjer bör innebära en positiv påverkan på flera allmänna intressen och riksintressen. Områden av riksintresse och allmänna intressen ska skyddas från ingrepp och åtgärder som påtagligt kan innebära skada
på intressena. I det enskilda ärendet görs bedömning av behov av bl.a. inventeringar och utredningar, t.ex. natur- och kulturinventeringar, som ger underlag för beslut om eventuella åtgärder för att minimera påverkan.
Rennäring
Ett flertal av föreslagna områden gränsar till, eller ligger inom, område av
riksintresse för rennäringen. För de områden som ligger inom riksintresse för
rennäring har bedömningar gjorts att kommande byggnationer inte i någon
större utsträckning kommer att påtagligt påverka bedrivandet av rennäring.
För de områden där riksintresse föreligger samråder respektive kommun med
berörda samebyar.
86

Jordbruk, skogsmark och yrkesfiske
Ett flertal områden berör allmänna intressen för skogsbruk och ett fåtal berör allmänna intressen för jordbruk. I handläggning av bygglov och i detaljplaner ska en bedömning göras av påverkan på jordbruks- och skogsmark,
samt eventuellt hur man kan minimera eventuell påverkan. Området vid
Skeppsvik i Umeå kommun tangerar riksintresse för yrkesfiske men ingen
påverkan bedöms finnas.
Friluftsliv
I Vindelådalen ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av ingrepp i miljön. Riksintresse för friluftsliv föreligger dessutom i Agnäs, Hyngelsböle, Åmsele samt
på Holmön. I dessa områden är det av särskild vikt att strandskyddsdispenser inriktas mot friluftslivet.
Natura 2000 och naturreservat
Det tematiska tillägget berör ett antal Natura 2000-områden såsom Lögde-,
Öre- och Vindelälven med respektive avrinningsområden samt Sävar- och
Gravuån. Bedömningen görs att om beaktande sker av de hänsynskrav som
respektive kommun redovisat som ställningstaganden för utpekade LIS-områden samt att en miljöbedömning genomförs vid handläggning av lov och
detaljplaner, kommer påverkan att minimeras. Holmöns kuststräcka utgörs
till stor del av naturreservat som inte berörs av tillägget.
Vatten
Riksintresse för vatten berörs i form av att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras i Vindelälven,
Lögdeälven och Öreälven. Bedömningen görs att det inte påverkas av tillägget.
Kultur
I LIS-områden inom eller intill kulturmiljöer bör ny bebyggelse i första hand
prövas i detaljplan eller i områdesbestämmelser. Kulturmiljöer förekommer
i Inneråträsk, Östra och Västra Selet, Vännfors, Åmsele och Skeppsvik. I
detaljplanen finns då möjlighet att reglera utformningen av bebyggelse så att
den anpassa väl till kulturmiljön.
Fornlämningar
Stor-Tällvattnet, Maltträsk, Ramsele, Botsmark samt Östra och Västra Selet
omfattas av fornlämningar vilket medför hänsynstagande vid handläggning
av lov och detaljplaner.
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Kommunikation
Angsjön ligger i anslutning till riksintresse för riksväg 92 men bedöms inte
utsättas för någon påverkan.
Vindbruk
Bedömningen görs att utpekade LIS-områden inte påverkar riksintresse för
vindbruk.
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3. Miljömål och miljökvalitetsnormer
Nationella och regionala miljömål
Planen kan medföra betydande miljöpåverkan på följande nationella och regionala miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
När det gäller utsläpp av växthusgaser bedöms ett utpekande av områden för
landsbygdsutveckling kunna innebära en måttlig försämring på miljömålet,
främst i och med att boende i områden väntas bli bilberoende.
7. Ingen övergödning
Avloppslösningarna kan komma att vara enskilda, gemensamma och kommunala. Tillförseln av gödande ämnen i mark och vatten bedöms bli måttlig
vid en tillkomst av nya bostäder inom LIS-områdena.
8. Levande sjöar och vattendrag
Kraven på fri passage främjar detta mål. Låg påverkan på biologisk mångfald
är att vänta. I bl.a. de LIS-områden som föreslås för turism kan friluftslivet
komma att värnas och en positiv påverkan kan vara att vänta för målet.
9. Grundvatten av god kvalitet
Några av LIS-områdena kan ligga på eller intill isälvsavlagringar som bedömts som stora grundvattenförekomster, vid givande av strandskyddsdispenser i dessa områden ska hänsyn tas till skyddet av grundvattnet.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
En måttlig förbättring att vänta. Olika upplevelsevärden, bl.a. natur- och
kulturvärden, värnas i stor grad. Riktlinjerna bör medföra att utvecklingen
av utvalda områden gynnas medan värdena i andra områden kan värnas i
större utsträckning. Biologisk mångfald bedöms inte påverkas av planen.
12. Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion, liksom den biologiska mångfalden, bedöms inte påverkas av planen.
13. Ett rikt odlingslandskap
Några av de föreslagna LIS-områdena kan vara belägna på jordbruksmark
varför planen bedöms innebära en måttlig försämring.
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14. God bebyggd miljö
Både måttlig försämring och måttlig förbättring kan vara att vänta. De boende inom LIS-områden kan i stor utsträckning väntas bli bilberoende och få
långa avstånd till service. Samtidigt kan bostäder i attraktiva lägen tillkomma, vilket stimulerar landsbygdsutvecklingen och ger ökat underlag för befintlig service. Värdefulla områden för friluftsliv, kultur och natur värnas genom riktlinjerna i planen.
15. Ett rikt växt- och djurliv
Målet bedöms inte påverkas av planen.
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Miljökvalitetsnormer för luft och vatten
Det tematiska tillägget bedöms ha minimal påverkan på miljökvalitetsnormen för luft.
Ekologiskt känsliga vattenområden (framtagna med hjälp av VISS) kan påverkas av bl.a. vatten- och avloppslösningar och av bryggor. Vid bygglov och
detaljplan är det viktigt att noga pröva så att den valda vatten- och avloppslösningen inte påverkar det ekologiskt känsliga området negativt. Tilläggets
riktlinjer för vatten och avlopp, klimatförändringar samt bryggor och pirar
kan bidra till en positiv påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten.

4. Ålborgåtagandena
Samtliga kommuner inom Umeåregionen har undertecknat Ålborgåtagandena. Ålborgåtagandena innebär tio åtaganden under rubrikerna ”styrning
och förvaltning”, ”lokal styrning i riktning mot hållbarhet”, ”naturliga gemensamma nyttigheter”, ”ansvarsfulla konsumentmönster och val av livsstil”, ”planering och stadsbyggnad”, ”bättre framkomlighet och mindre trafik”, ”lokala hälsosfrämjande insatser”, ”livskraftig och hållbar lokalekonomi”, ”jämlikhet och social rättvisa” samt ”lokalt till globalt”.
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Konsekvensmatris
Alternativens påverkan utifrån utvalda aspekter beskrivs i en konsekvensmatris. Bedömningen görs bl.a. utifrån möjlig påverkan på olika mål. Syftet med tabellen är att tydliggöra konsekvenserna av planförslaget och ett
nollalternativ.
Påverkan

Planförslag

Nollalternativ

Bebyggd miljö

+

Attraktiva lägen för bostäder och landsbygdsutveckling.

+/-

Utan plan är det svårare att få strandskyddsdispens på
landsbygden.

+

God tillgång till natur och rekreation.

+

Föreningsliv och gemenskap gynnas.

-

Långt avstånd till service och målpunkter för barn
och ungdomar m.m.

-

Bilberoende, d.v.s. avsaknad av gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

+

Utvidgat strandskydd (dock med vissa lättnader
jämfört med dagsläget).

+

Utvidgat strandskydd.

+

Områden där strandskyddsdispenser ska beviljas
restriktivt.

-

+

Riktlinjer för bryggor och pirar.

-

Viss påverkan på natur inom LIS-områden.

-

Låg påverkan på biologisk mångfald.

+

Områden där strandskyddsdispenser ska beviljas
restriktivt.

+

Utvidgat strandskydd.

+

Riktlinjer för bryggor och pirar.

-

Inga riktlinjer för bryggor, pirar och sjöbodar medför
osäkerhet när dispens krävs.

+

LIS-områden för verksamheter inom turism

-

Möjligheter att bevilja dispenser för turistanläggningar
m.m. när LIS inte kan användas som skäl.

+

Flertalet riktlinjer i tillägget motverkar påverkan på
mark och vatten.

+

Utvidgat strandskydd.

-

LIS-områden kan föreslås på jordbruksmark.

+

Utvidgat strandskydd.

Kulturmiljö och
landskapsbild

+

Riktlinjerna i planen bidrar till att kulturmiljöer och
landskapsbilden kan värnas.

+

Utvidgat strandskydd.

Hälsa och
säkerhet

+/-

Se bedömning av bebyggd miljö.

+/-

Se bedömning av bebyggd miljö.

-

Måttlig försämring när det gäller klimatpåverkan
p.g.a. ökad biltrafik.

+

I varje enskilt ärende prövas lämpligheten utifrån
t.ex. översvämningsrisker och risk för ras och skred.

+

I varje enskilt ärende prövas lämpligheten utifrån t.ex.
översvämningsrisker och risk för ras och skred.

+

Attraktiva lägen för bostäder.

+

Utan LIS är det svårare att få strandskyddsdispens på
landsbygden.

+

Landsbygdsutveckling- serviceorter kan få stärkt
kundunderlag vilket är positivt ur de tre hållbarhetsperspektiven.

-

Invånarnas möjligheter att bosätta sig där man vill
begränsas.

+

Kommunal och regional utveckling.

-

Landsbygdsutveckling hämmas.

-

Den kommunala och regionala utvecklingen kan
missgynnas.

+/-

Ingen betydande påverkan på naturresurser i kommunerna är att vänta.

Natur och
biologisk
mångfald

Turism och
rekreation

Mark och
vatten
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Befolkning och
utveckling

Naturresurser
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+/-

Ingen betydande påverkan på naturresurser i kommunerna är att vänta.

Sammanvägning
Vid en sammanställning av konsekvenserna av alternativen kan det konstateras att tilläggsförslaget innebär en generell förbättring jämfört med nollalternativet för de redovisade aspekterna, se bl.a. konsekvensmatrisen. Utifrån de
bedömningarna som har gjorts i konsekvensanalysen ska en sammanvägning
av hållbarhetskonsekvenserna (de ekologiska, sociala och samhällsekonomiska) göras för alternativen.
Ekologisk hållbarhet
Planförslaget
Låg påverkan på biologisk mångfald är att vänta. När det gäller klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser bedöms ett utpekande av LIS-områden
kunna innebära en måttlig försämring i och med att boende i områdena väntas bli bilberoende.
Nollalternativet
Nollalternativet kan innebära både positiva och negativa konsekvenser utifrån denna aspekt men den negativa bör vara övervägande, bl.a. i och med
svårigheter att värna värdefulla områden.
Social hållbarhet
Planförslaget
Planförslaget kan innebära både positiva och negativa konsekvenser för den
sociala aspekten. Om planen kan bidra till en levande landsbygd och stärkt
kundunderlag för orter i kommunerna kommer konsekvenserna att bli positiva. Långt avstånd till service och målpunkter för barn och ungdomar m.m.
kan däremot ses som negativa konsekvenser.
Nollalternativ
Nollalternativets konsekvenser bedöms negativt ur denna aspekt. Strandskyddet hindrar nya bostäder och verksamheter i attraktiva strandlägen och
därmed möjligheten att motverka en negativ befolkningsutveckling. En
minskad befolkning på landsbygden är inte socialt hållbart då risken ökar att
samhällservicen minskar i området och bygden avfolkas.
Samhällsekonomisk hållbarhet
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Planförslaget
Exploatering inom LIS-områden kan bidra till ökade samhällskostnader för
exempelvis service och skolskjuts men också bidra till att orternas kundunderlag stärks. Genom att tillägget kan bidra till landsbygdsutveckling genom
attraktiva lägen för bostäder kan kommunernas och regionens utveckling påverkas positivt.
Nollalternativ
Ett fortsatt lågt/minskande underlag för att upprätthålla bl.a. befintlig service på landsbygden är att vänta och försämrad service kan förväntas när invånarna på landsbygden blir färre. Alternativet bör innebära viss negativ konsekvens för kommunerna och regionens utveckling.
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Sammanfattande redogörelse
Konsekvenserna av planförslaget är svåra att bedöma i dagsläget. Konsekvensanalysen har gjorts på en övergripande nivå. Många frågor bedöms vara
mer lämpliga att pröva i andra skeden än vid miljöbedömningen av det tematiska tillägget till översiktsplanen. Den nuvarande lagstiftningen för strandskyddet är också relativt ny och kommande handläggning av ärenden och
beslut kommer att visa hur olika frågor kan och bör hanteras.
I denna analys, då planförslaget och ett nollalternativ jämförts med nuläget, bedöms planförslaget i huvudsak medföra positiva konsekvenser och vara långsiktigt hållbart.

Åtgärder och uppföljning
Kommande förfrågningar om att bygga inom LIS-områden och i andra delar av kommunerna kommer att prövas i detaljplaner och bygglov då behovet
av inventering och utredningar kommer att klargöras. För vissa områden kan
det eventuellt finnas behov av att ta ett större grepp och ta fram mer övergripande riktlinjer eller genomföra inventeringar/utredningar inför kommande
förfrågningar.
Nya förslag på LIS-områden kommer tillkomma efter att tillägget har antagits. I tillägget föreslås att landsbygdsutveckling bör kunna användas som
skäl till strandskyddsdispens i inlandet (alla stränder utom de i centralorterna och längs havskusten) oavsett om området finns med i planen eller ej under förutsättning att strandskyddslagstiftningens syfte uppfylls. Vid framtida revidering av respektive kommuns översiktsplan införlivas nya områden
i översiktsplanen i enlighet med Länsstyrelsen i Västerbottens läns regionala
anpassning av bestämmelser för strandskydd.

Behov av miljöbedömningar
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En översiktlig bedömning har gjorts av det tematiska tilläggets konsekvenser.
För varje LIS-område som föreslås ska sedan lämpligheten prövas, bl.a. när
det gäller ekologisk påverkan, tillgänglighet och översvämningsrisker. Prövningen görs i samband med bygglov eller detaljplan. I arbetet med att upprätta detaljplaner ska det göras en bedömning av miljöpåverkan och behovet
av miljöbedömning.
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