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TILLÄGG TILL TEMATISKT TILLÄGG TILL 
ÖVERSIKTSPLANEN AVSEENDE STRANDSKYDD, LIS  

PLANPROCESSEN 
Planförfarande 
Arbetet med att upprätta ett tillägg till tematiskt tillägg ska bedrivas enligt 3 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900). De olika stegen som ingår i processen redovisas nedan och är detsamma 
som med framtagande av en översiktsplan: 

Samråd: Under samrådet förs dialog med kommunens invånare, länsstyrelsen och andra berörda 
myndigheter, kommuner och andra som har intresse av översiktsplanen Syftet med samrådet är att 
tillföra kunskap till arbetet med översiktsplanen, förbättra underlaget för översiktsplaneringen och ge 
allmänheten möjlighet till insyn och påverkan i arbetet med översiktsplanen. 

Samrådsredogörelse: Efter att samråd har genomförts sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Kommunen ska i samrådsredogörelsen bemöta de yttranden som inkommit under 
samrådet. Planhandlingarna revideras utifrån de inkomna yttrandena. 

Utställning och granskning: Efter att planförslaget har varit föremål för samråd och har 
reviderats ska det ställas ut för granskning under minst två månader. Under granskningen får 
länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, kommuner, kommuninvånare och andra som har intresse 
av förslaget, möjlighet att återigen tycka till om översiktsplanen. 

Särskilt utlåtande: Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett särskilt 
utlåtande. I utlåtandet bemöts de inkomna synpunkterna av kommunen som även redogör för 
eventuella förändringar som föranletts av de inkomna synpunkterna. 

Antagande: Översiktsplanen antas av ansvarig nämnd.  

PLANENS SYFTE 
Syftet med tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen/tillägg till 
kommunens LIS-plan är att peka ut ytterligare ett område inom Nordmalings kommun där det 
så kallade LIS-skälet enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken kan tillämpas.  

BAKGRUND 
Aktuellt tillägg är ett tillägg till kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende 
LIS (Strandskydd i Umeåregionen, 2013). I gällande LIS-plan finns 16 områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) utpekade inom Nordmalings kommun.  

Inom Nordmalings kommun föreslås nu ett 17:e LIS-område. Aktuell området innebär i princip 
att det redan beslutade LIS-området Kasaberget förlängs längs med kusten i Byviken. Föreslaget 
område ligger intill befintlig bebyggelse men utanför detaljplanelagt område.  

Aktuellt LIS-området kompletterar de gällande och har tagits fram utifrån samma kriterier (se 
rubrik Strandskydd i Umeåregionen). När det är aktuellt för kommunen att ta fram en ny ÖP/LIS-
plan kommer alla områden samlas i en handling. Dokumenten ska tillsvidare läsas tillsammans. 
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TIDIGARE BESLUT 

Allmänt om strandskydd 
Kommunerna har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Felaktiga beslut 
upphävs av länsstyrelsen vilket kan överklagas till högre instans. Länsstyrelsen fattar beslut om 
dispenser och upphävande av strandskyddet i områden som skyddas enligt 7:e kap. miljöbalken, 
till exempel inom ett naturreservat, samt när det gäller försvarsanläggning, allmän väg eller 
järnväg. 

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder 
som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 § miljöbalken: 

1. Det ska finnas så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §/18 d § miljöbalken 

2. Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet påverkas inte på 
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.   

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet beaktas detta endast om aktuellt område avser mark som: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

eller om: 

7. en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömningen om en plats ligger inom ett 
område som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, så kallat ”LIS-område”.  

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

Vid en strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras för att bestämma gränsen mellan 
det område där markägaren kan hävda privat zon och det område som allmänheten har 
möjlighet att använda (fri passage). Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller (vanligtvis) 
allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte 
sammanfalla med fastighetsgränser. Tomtplatsavgränsningen bestäms i det enskilda fallet och 
utifrån rådande omständigheter. Enligt miljöbalkspropositionen bör till exempel en 
fritidshustomt normalt inte omfatta mer än 2000 m2. 
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Länsstyrelsen i Västerbotten har (med stöd av miljöbalken 7:17) föreskrivit att 
strandskyddsdispens inte behövs för sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som 
utgör komplement till befintlig huvudbyggnad om de vidtas: 

1. inom 15 meter från huvudbyggnad men inte närmare strandlinjen än 25 meter och 

2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens 

Om det i det enskilda fallet saknas dispensbeslut som anger tomtplats räcker det dock att 
förutsättningarna enligt punkt l är uppfyllda. 

Strandskydd i Umeåregionen 
Under våren 2013 antogs ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det 
tematiska tillägget är resultatet av ett samarbete mellan Umeåregionens kommuner: Bjurholm, 
Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.  

Syftet med det tematiska tillägget grundas i den ändrade lagstiftning för strandskyddsområden 
som trädde i kraft 2009. Lagändringen innebar 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. 

I det tematiska tillägget har ett antal motiv till utpekande av LIS-områden redovisats: 

Villkor för urval av område: 

− 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 

 

Utpekat LIS-område 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. 
 



2020-11-06 Dnr 2019/000499 214  5  

 

Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS           
Samrådshandling 
 

 

Aktuellt område i detta förslag till tillägg till kommunens LIS-plan ligger längs med kusten i 
Nordmalings kommun. I det tematiska tillägget för Umeåregionen beskrivs förhållningssätt 
(riktlinjer) vid upphävande av strandskydd längs med kusten (redovisas nedan). Generellt anges 
att en mer restriktiv bedömning gäller i Umeå stads närhet och en något generösare bedömning 
längs kusten i regionens ytterområden, exempelvis i Nordmalings kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karta över befintliga LIS-områden (lila) och nu föreslaget LIS-områden (röd). 

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.  
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Inventering av grunda vegetationsklädda havsvikar  
Grunda vikar och havsområden utgör normalt mycket värdefulla miljöer för ett stort antal arter 
av fisk, fågel och ryggradslösa djur. Miljöer och områden som utgör habitat och uppväxtmiljöer 
för ett flertal växt och djurarter är viktiga för att havets ekosystem ska vara i balans och kunna 
skapa ekosystemtjänster. År 2000 genomförde Länsstyrelsen i Västerbotten en inventering av 
vegetationen i grunda havsvikar i Nordmaling, Robertsfors och Umeå. 53 grunda havsvikar, 
fördelade över länets kuststräcka från Robertsfors- till Nordmalings kommun, valdes ut med 
hjälp av olika typer av kartmaterial. Vikarna som valdes ut var grunda (maxdjup 3 meter), 
skyddade och i första hand valdes områden som var relativt ”opåverkade” av mänsklig aktivitet 
samt de som kunde antas hysa höga naturvärden. Syftet med inventeringen var att peka ut och 
värdera särskilt skyddsvärda havsvikar för att bättre kunna hävda naturvärden mot andra värden. 
Det gäller särskilt vid exploatering för att kunna främja en långsiktigt hållbar utveckling. De 
vegetationsklädda havsvikarna som har inventerats är artrika och högproduktiva och är hemvist 
för såväl vattenväxter som smådjur. Flera av de arter som återfinns i havsvikarna är sällsynta 
eller till och med hotade. De vegetationsrika havsvikarna utgör också viktiga lek och 
uppväxtområden för fisk.  

Havsviken i området som är aktuellt för utpekande av LIS ingick inte i inventeringen 2000. 
 

Översiktliga planer  
 
Översiktsplan 
En översiktsplan (ÖP) för Nordmalings kommun antogs i september 2018. I ÖP pekas 
markanvändning ut endast för primärkärnan (Nordmaling) och sekundärkärna (byar med 
service). Övriga områden med bebyggelse markeras för areella näringar och bybildningar. 
Kommunen vill enligt ÖP stärka sin profil som kustkommun och utveckla landsbygden varför 
kust- och havsmiljöerna är viktiga utvecklingsområden. Att utveckla och stärka 
transportsambanden mellan bland annat primär- och sekundärkärnor är också viktiga frågor för 
kommunen.  

Aktuellt LIS-område omnämns inte särskilt i ÖP däremot bedöms utredningsområdet vara i 
linje med kommunen översiktliga planering då området ligger inom markanvändning för 
bybildning. Genom att skapa förutsättning för kustnära boende bedöms ett utpekande av LIS 
stärka kommunens profil som kustkommun. Området ligger dessutom cirka 3 km från utpekat 
transportsamband mellan Järnnäsklubb och Nordmaling. En utveckling inom aktuellt område 
skulle kunna bidra till ökat reseunderlag. 
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Utdrag från mark- och vattenanvändning (Källa: Översiktplan 2018). Aktuellt utredningsområde markeras 
ungefärligen med blå ring.  
 

Översiktsplanering för havet - KOMPIS 
Nordmalings kommun har deltagit i det så kallade KOMPIS-projektet (kommunal planering i 
statlig samverkan). KOMPIS är ett bidrag som kommunerna har kunnat söka för 
översiktsplanering i havet. Det övergripande syftet med projektet har varit att stärka 
kommunens planering och utvecklingsarbete i kusten och havet. I projektet har kommunen 
försökt skapa en samlad bild av de intressen, anspråk och värden som finns i kust- och 
havsområdet i Nordmaling. Resultatet är en kartläggning som kan fungera som 
kunskapsunderlag för den framtida planeringen i kust- och havsområdet. Den aktuella viken 
som berörs av utpekandet för LIS berörs inte av några resultat från KOMPIS-projektet. Det 
bedöms därmed inte finnas några särskilt starka naturvärden eller andra särskilda intressen som 
står i strid med utpekandet.  
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OMRÅDESBESKRIVNING 

Urvalskriterier Nordmalings kommun 
Enligt kommunens riktlinjer är grundprincip för dispens inom LIS-områden om en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Nordmaling är en 
liten kommun där varje nytillkommet hushåll uppfyller kravet på bidrag till utvecklingen av 
landsbygden. Enligt kommunens riktlinjer främjar koncentration av bebyggelse 
landsbygdsutvecklingen och bidrar till underlag för mer utvecklade servicefunktioner i olika 
delar av kommunen. Större sammanhållen bebyggelse gör att kommunal service, exempelvis 
vatten och avlopp, infrastruktur, skolskjutsar med mera, kan samordnas för ett bättre 
utnyttjande av samhällsresurser. Ett ökat permanent boende ger underlag för att utveckla 
busstrafik, förskolor och affärsetableringar. Primära servicefunktioner kan också anläggas som 
gemensamhetsanläggningar istället för enskilda anläggningar för att minska intrånget i naturen. 

Förslag nytt område 
Aktuellt utredningsområde ligger cirka 6,5 km söder om Nordmalings tätort. Området har 
föreslagits då kommunen ställer sig positiva till förtätning inom området samt då utpekandet i 
praktiken innebär att det befintliga LIS-området Kasaberget förlängs hela vägen ut från Harnäs 
via Byviken till Harnäsudden. Kommersiell och offentlig service finns kring tätorten 
Nordmaling som exempelvis för- och grundskola, hälsocentral och tågstation. Anslutningsväg 
till utredningsområdet går idag via Levar, från Levar är det cirka 5 km.  

Väg finns framdraget inom delar av området med möjligt att bygga ut. Kommunalt vatten- och 
avloppssystem finns inte, däremot finns gemensamma lösningar. Inom det föreslagna området 
finns permanentbostäder och fritidshus. Bebyggelsen är koncentrerad längst stranden med 
möjlighet till en viss förtätning, dessutom bedöms det finnas utrymme för ytterligare en husrad 
ovanför vägen. Utveckling av området skulle bidra till att skapa tätortsnära attraktiva tomter där 
närheten till stranden, Kasabergets strövstigar och utsiktspunkter är några av de aspekter som 
gör läget attraktivt.  

Området är översiktligt bedömt 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. 

Det aktuella området bedöms uppfylla kriterierna för att kunna utpekas som nytt LIS-område. 
Med hänsyn till det korta avståndet till tätorten finns det en efterfrågan på havsnära 
bostadstomter inom området och en exploatering bedöms kunna bidra till underlag för service 
och sysselsättning på landsbygden. En checklista som underlag för kommande 
strandskyddsdispenser har också upprättats utredningsområdet (redovisas i bilaga 2).  

För att tydliggöra bedömningskriterierna och bedömningen ytterligare har en tabell skapats för 
föreslaget LIS-område, se rubrik LIS-område 17. 
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Utredningsområde för LIS- Harnäset-Byviken-Harnäsudden markeras med orange. 
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Påverkan på kultur- och naturmiljö 
En naturinventering har genomförts av Tyréns AB 2020-10-01 för aktuellt utredningsområde 
med syfte att bedöma natur- och friluftsvärden, se bilaga 1. Inventeringen genomfördes enligt 
metod i skriften ”Bedömningsgrunder för stränders naturvärden – översiktlig vägledning för inventering av 
stränders naturmiljöer i Västerbottens län”. Klassningen sker utifrån trivial, hänsynskrävande eller 
skyddsvärd. Inventeringen har enbart utförts av landmiljöer då ingen bebyggelse kommer att 
möjliggöras inom vattenmiljön.    
 
Området ligger inom Vapstens samebys verksamhetsområde. Rennäringen bedöms inte 
påverkas negativt av att utpekandet av LIS då området sedan tidigare delvis är bebyggd och 
ligger inom befolkat områden.  
 
Vid exploatering av större områden som kräver detaljplan måste inventering/platsbesök 
genomföras.  

Detaljplaner och områdesbestämmelser  

För utredningsområdet finns en gällande detaljplan (Levar 3:18 m.fl., 1979-10-31) som reglerar 
bostäder, park, gata samt båtupplaga.  

Då aktuell detaljplan reglerar allmän plats: park 100 meter från strandlinjen (bortsett från redan 
bebyggda tomter) kommer ett utpekade av LIS inte att möjliggöra avstyckning av enskilda 
tomter. För att nya tomter ska kunna tillskapas krävs en ny detaljplan. Ett utpekande av LIS 
inom planområdet skapar således förutsättning för skäl till upphävande av strandskyddet.   
 

  
TV: Utdrag plankarta från gällande detaljlan (24-P1981-33). TH: Översiktkarta planområdet markeras 
med lila och utredningsområde för LIS markeras ungefärligen med gult (Källa: Länsstyrlensen Västerbotten 
WebbGIS 2020-10-08) 
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Övriga utredningar  
Att peka ut ett LIS-område innebär inte att byggnationer fritt medges. Innan dispens kan ges 
krävs mer detaljerade utredningar/bedömningar. Vilka utredningar och åtgärder som kan 
komma att krävas inom området kommer kommunen att bedöma utifrån rådande förhållanden 
och när/om aktuellt. Aktuella frågor som rör exempelvis ras/skred och översvämning kan 
regleras i kommande detaljplaner och/eller bygglov (i enlighet med gällande lagkrav).   
 

Jord- och skogsbruk 
Miljöbalkens 3 kap. 4 § anger att Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Skogsmark som 
har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Aktuellt område utgörs till cirka 50% av fragmenterad 
skogsmark. Övrig mark består av vägar, sumpmark, bebyggelse och hyggen.  

Aktuellt område berörs inte av jordbruksmark.  

 
Avlopp och skyddsnivå 
För avlopp finns inte något detaljerat regelverk, istället finns det allmänna råd som ger riktlinjer 
för hur de mer generella reglerna i miljölagstiftningen bör tolkas. Det finns grundkrav och sedan 
finns det två nivåer (normal respektive hög) för hälsoskydd och miljöskydd.  
 
Hälsoskydd 
Normal skyddsnivå för hälsoskydd handlar framförallt om att undvika risk för smitta eller annan 
olägenhet samt att hanteringen av restprodukter ska ske på ett hygieniskt acceptabelt sätt. Vad 
gäller hög skyddsnivå är tillägget enligt Hav och Vattenmyndighetens (HaV) allmänna råd att 
lägga till krav på ytterligare skyddsåtgärder som tillexempel förbjuda vissa utsläpp eller att göra 
utsläppspunkten mer svårtillgänglig.  
 

Miljöskydd 
Vid normal skyddsnivå för miljöskydd ställs krav på vattensnål teknik, fosfatfria tvättmedel, att 
anläggningen möjliggör återvinning av näringsämnen och att åtgärder vidtas för att minimera 
risk för smitta eller olägenhet för djur. Vad gäller reningsgraden ställs krav på 90% reduktion av 
organiska ämnen samt minst 70% reduktion av fosfor. För hög skyddsnivå ställs ytterligare 
reningskrav då anläggningen bör förväntas uppnå 90% reduktion av fosfor samt minst 50% 
reduktion av kväve. Hög skyddsnivå bör enligt allmänna råd gälla om det till exempel yt- eller 
grundvattentäkter finns inom anordningens påverkansområde eller anordningen kan befaras 
bidra till olägenheter eller utsläpp sker direkt utan fördröjning.  
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LIS-OMRÅDE 17 – BYVIKEN-HARNÄSUDDEN 

Avgränsning 
I första skedet pekades ett utredningsområde ut för att studera tillskapande av ytterligare ett LIS-
område. Efter att underlag och inventering sammanställts har avvägningar gjorts mellan 
befintliga intressen/markanvändningar och utpekande av LIS vilket har resulterat i att det 
slutgiltiga området är något mindre än det som föreslogs i första skedet. Föreslaget LIS-område 
(område 17) omfattar ett område 100 meter från stranden och upp mot land med undantag för 
två områden som är undantagna med hänsyn till platsernas naturvärden. I norr avgränsas LIS-
området i höjd med den norra fastighetsgränsen till Levar 2:84 och går sedan snett ned mot 
myrmarken (myrmarken är undantagen) för att säkerställa att myren inte bebyggs. I sydöst, mot 
Nyviken, avgränsas området i höjd med den norra användningsgränsen för båtupplag (se 
gällande detaljplan: 24-P1981-33) samt mot gränsmärke till Levar 3:81. Inom fastigheten Levar 
2:79 finns naturvärden varför ett område om cirka 120 meter längs strandlinjen och cirka 20 
meter brett undantas. Området ligger cirka 10 meter inom fastigheten Levar 2:95 och sträcker 
sig söderut över fastigheten Levar 2:79. Av Levar S:6, mot Harnäsudden undantas en 320 meter 
lång, och cirka 15-50 meter bred sträcka längs med strandlinjen. Att bredden på området 
varierar så stort beror på naturvärdesinventeringens resultat av identifierade hänsynskrävande 
värden.  

 

 
Översiktskarta område 17, föreslaget LIS-område markeras med rosa. 
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Utförda utredningar och underlag 
Kända naturvärden   
I Byviken har nyckelbiotopen strandskog identifierats. En nyckelbiotop är ett område på privat 
mark med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora och fauna och har 
förutsättning/-ar att hysa hotade och rödlistade arter. 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.   

Strandskogen samt ett större område direkt i norr samt öster pekas också ut som sumpskog 
(biotopskydd) enligt skogsstyrelsen. Sumpskog med förekomst av äldre eller senvuxna träd har 
vanligen hög luftfuktighet. I kombination med död ved skapar detta goda förutsättningar för rik 
flora och fauna för dödvedsarter. 
 

 
Nyckelbiotop i Byviken markeras med rött och sumpskog skrafferas med blått,  
aktuellt LIS-område markeras ungefärligen med gult (Källa: karttjänst skogens pärlor 2020-10-14) 
 

Hänsyn till naturvärdena har tagits genom att LIS-område inte föreslagits inom utpekade 
naturvärdesobjekt och biotopskyddsområden. Genom att avgränsa LIS-området på detta sätt 
bedöms områdena med höga naturvärden inte påverkas på ett betydande sätt.  
 

Naturinventering 
I samband med fältstudier identifierades ytterligare två områden med högre naturvärden 
(bortsett från Byviken (område 1) som klassas som skyddsvärd) inom utredningsområdet. Både 
område 2 och 3 klassas som hänsynskrävande vilket innebär att skyddsanpassningar och en 
skyddszon måste säkerställas innan exploatering kan ske.   
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Översiktskarta inventering, rött område klassas som skyddsvärt och utgår från föreslaget LIS-område. Gröna 
områden klassas som hänsynskrävande och undantas från föreslaget LIS-område (Källa: LIS-inventering 
Harnäset-Byviken-Harnäsudden, 2020-11-05).  
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Område 2 
Strandområdet utgörs av en något bredare öppen strandremsa med örter och gräs såsom  
Topplösa och vass. Stranden är flack och långgrund med block och sten. Området är 
variationsrikt och präglas av naturliga störningsprocesser (utifrån dess utsatta läge) såsom vind, 
vågor och isskav. Detta ger förutsättningar för mer konkurrenssvaga arter då naturliga processer 
håller stranden öppen. I västra delen är skogen ovanför stranden borthuggen men i östra delen 
finns ett parti med landhöjningsskog kvar, dock är den till viss del påverkad och övergår snabbt i 
mer brukad skog. I den delen noterades den fridlysta arten Revlummer, som är en vanlig  
skogsmarksart i norra Sverige.   

Område 3 
Detta strandparti är en av få sträckor längs den smala strandremsan mellan viken och  
udden där det finns intakt skog ovanför stranden under en längre sträcka. Skogen är 
förhållandevis ung och håller inga högre värden i sig men dess funktion som  
övergång mellan hav och land är viktig, framförallt längs en så pass fragmenterad  
strandsträcka i övrigt. Strandpartiet med dess närmsta strandskog bedöms därför som  
hänsynskrävande. Stranden är stenig/blockig med partier av vass, vartefter det finns  
en smal, ung vide- och albård som sedan övergår i den i övrigt ganska unga  
granskogen. 
 
I föreslagen LIS-utveckling har naturvärdesområdena område 2 och 3 undantagits med hänsyn 
till dess hänsynskrävande värden. Genom att avgränsa LIS-området på detta sätt bedöms 
naturmiljön längs den berörda kuststräckan inte påverkas på ett betydande sätt. Vid framtida 
exploatering ska bedömning av ytterligare bufferzon för respektive naturvårdsområde göras med 
hänsyn till den specifika åtgärdens omfattning och inverkan på naturvärdesområdet.  
 

Friluftsliv 
Området upplevs generellt väldigt påverkat av bebyggelse och verkar främst nyttjas av bosatta, 
därav bedöms området inte nyttjas i så hög grad av det rörliga friluftslivet.  

Harnäsudden bedöms för smalt för framtida exploatering i form av bebyggelse men ingår i 
föreslaget LIS-område för att tillgängliggöra för friluftslivet och möjliggöra gemensamma ytor 
för eldstäder/vindskydd eller liknande.  

Föreslagen möjlig förtätning inom området bedöms därigenom inte påverka friluftslivet och 
tillgången till stranden på ett betydande sätt. Fri passage är i dagsläget inte möjligt mellan alla 
befintliga bostadsfastigheter och stranden. Inga nya bostadsfastigheter får placeras närmare 
strandlinjen än 25 meter och inga befintliga bostadsfastigheter får utökas mot stranden. 

 
Kulturmiljö 
Det finns inga kända fornlämningar inom området.  

Om en fornlämning påträffas under byggnation ska arbetet omedelbart avbrytas och fyndet 
anmälas till länsstyrelsen, i enlighet med 2 kapitlet 10 § kulturmiljölagen (1988:950). 
 

Risk för olyckor, översvämning och erosion  
Risken för översvämning inom aktuellt område bedöms vara liten eftersom marken generellt 
lutar 12–16% de första 25 meterna från strandlinjen. Det går dock inte att utesluta framtida 
höjningar av vattennivån.  

Markområdet består till största del av fast mark bestående av morän och utgör därmed inget 
aktsamhetsområdet för ras och skred. Längst in i Byviken är markförutsättningarna något sämre 
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och här finns viss risk för ras och skred även om några skred aldrig noterats. Eroderbarheten 
inom området är generellt låg men längst in i Byiken bedöms det finnas viss risk för erosion. 

 

 
Stränders eroderbarhet, det föreslagna LIS-området markeras ungefärligen med gult (Källa: SGU kartvisare, 
stränders jordart och eroderbarhet 2020-09-25)  
 

 
Förutsättningar för skred i finkornig jordart, skrafferade områden utgör aktsamhetsområde för skred. Föreslaget 
LIS-området markeras ungefärligen med gult (Källa: SGU kartvisare, förutsättningar för skred i finkornig 
jordart 2020-09-25) 

 

Hänsyn till markens förutsättningar/stabilitet har tagits genom att LIS-område inte föreslagits 
inom utpekade områden i Byviken. Genom att avgränsa LIS-området på detta sätt bedöms 
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marken inom de utpekat LIS-området översiktligt vara byggbar. En särskild bedömning måste 
dock göras i varje enskilt ärende för att säkerställa att marken är lämplig för planerade åtgärder. 
De geotekniska säkerhetsfrågorna ska studeras med avseende på jordartsförhållanden, 
marklutning, vattenflöden och erosionsrisker, även med hänsyn till framtida klimatförändringar. 
Behövliga åtgärder kommer sedan att krävas, exempelvis placering/höjdsättning av byggnader 
samt att säkra samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig infrastruktur finns i dagsläget inte inom 
aktuellt område. Räddningstjänstens insatstider, framkomlighet till angreppsvägar, brandposter 
och släckvatten ska beaktas i samband med utveckling av området.  
 
Innan strandskyddsdispens ges ska det därför säkerställas att översvämning, ras och skred inte 
innebär en för stor risk. Det innebär att de geotekniska säkerhetsfrågorna måste studeras med 
avseende på jordartsförhållanden, marklutning, vattenflöden och erosionsrisker, även med 
hänsyn till framtida klimatförändringar. Behövliga åtgärder kommer sedan att krävas, exempelvis 
placering/höjdsättning av byggnader samt att säkra samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig 
infrastruktur finns i dagsläget inte inom de aktuella områdena. 
 

Riksintressen 
Området berörs inte av något riksintresseområde. 
 

Övriga skyddsområden 
Området berörs inte av något i övrigt skyddat område.    
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Bedömning och rekommendationer 
Föreslaget område bedöms följa de riktlinjer som kommunen tagit fram när det gäller 
bedömning av LIS-områden, se tabell nedan. 

  Kommentar 

Villkor för urval av område:  

Området ska ha liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften X Området är redan delvis bebyggt och 

strandskyddets syfte bedöms uppfyllas. 

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

X 
Inga nya bostadsfastigheter får placeras 
närmare stranden än 25 meter och inga 
befintliga får utökas mot stranden. 

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

X 

En förtätning av bebyggelse bedöms bidra 
till att vissa primära servicefunktioner kan 
anläggas som gemensamhetsanläggningar i 
stället för enskilda anläggningar, vilket 
minskar intrånget på naturen. Offentlig- 
och kommersiell service finns i Nordmaling 
och ett ökat antal permanentboende kan 
bidra till underlag för affärer, utveckling 
av busstrafik med mera. Närmsta 
sammanhållen bebyggelse är Nyvik (direkt 
nordost om föreslaget område). Ett ökat 
permanentboende kan skapa underlag för 
kollektivtrafik. 

Lämplighet och risker:   

Tillgängligheten till vägar och kollektivtrafik och andra 
tekniska försörjningsystem 

X 

Inom området finns befintligt vägnät. 
Kommunalt vatten och avlopp saknas.  

Ökad exploatering kan ge förutsättningar 
för gemensamhetsanläggningar. 

Närhet till befintlig service X I Lever och Nordmaling (5–6,5 km) finns 
offentlig och/eller kommersiell service. 

Befintlig exploateringsgrad och närhet till befintlig 
bebyggelse X 

Inom närområdet finns befintlig bebyggelse. 
Exploateringsgraden är låg för 
fritidshusbebyggelsen och något högre för 
permanentboende.  

Områdets lämplighet för bostäder eller turism X Lämpligt för bostäder genom mindre 
förtätning.  

Risk för erosion, ras, skred och översvämning (2 kap. 
5 § punkt 5 plan- och bygglagen) 

X 

Innan strandskyddsdispens ges ska det 
säkerställas att översvämning, ras och 
skred inte innebär en för stor risk. 
Behövliga åtgärder kommer att vidtas (se 
rubrik Risk för olyckor, översvämning och 
erosion). 

Markanvändning och skydd:   

Markanvändning enligt gällande översiktsplan för 
området 

X 

I Nordmalings kommuns gällande 
översiktsplan pekas markanvändning ut 
endast för primärkärnan (Normaling) och 
sekundärkärna (byar med service).  

Kommunen vill enligt översiktsplanen 
stärka sin profil som kustkommun och 
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utveckla landsbygden varför kust- och 
havsmiljöerna är viktiga 
utvecklingsområden.  

Att utveckla och stärka 
transportsambanden mellan bland annat 
primära- och sekundärkärnor är också 
viktiga frågor för kommunen.  

Aktuellt LIS-område omnämns inte 
särskilt i översiktsplanen. En utveckling 
inom området skulle bidra till att stärka 
kommunens profil som kustkommun 
vilket är i linje med kommunens 
översiktliga planer. Området ligger 
dessutom cirka 3 km från utpekat 
transportsamband mellan Järnnäsklubb 
och Nordmaling. En utveckling inom 
aktuellt område skulle kunna bidra till 
ökat reseunderlag.  

Kända naturvärden 
X 

Inga kända naturvärden inom föreslaget 
område, se mer under rubrikerna Kända 
naturvärden och Naturinventering. 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken - Berörs inte. 

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

X Fri passage kommer fortsatt vara möjligt. 

Kända kulturvärden och fornminnesregister - Berörs inte.  

Tillämpliga miljömål X Se bifogad checklista för område 17 
(bilaga 2). 

Tillämpliga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
miljöbalken X Se bifogad checklista för område 17 

(bilaga 2). 

 

Vid exploatering av ett område ska detaljplaneläggning ske, i enlighet med plan- och bygglagen, 
4 kap. 2 §. Avlopp måste bland annat lösas med normal skyddsnivå (genom exempelvis 
anordnande av gemensamhetsanläggningar eller enskilda avlopp som godkännes av kommunen) 
för att minska risken för försämring av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Nya bostadsfastigheter får inte placeras närmare strandlinjen än 25 meter för att säkerställa fri 
passage. Detta säkerställs i lämplig omfattning i kommande dispenser, detaljplaner och/eller 
bygglov (i enlighet med gällande lagkrav).   

Fler boende gynnar handeln/näringslivet inom Nordmalings tätort. Utvecklingen innebär 
kompletterande bostadstomter (ökad befolkning).   
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KONSEKVENSER 
I detta avsnitt redovisas konsekvenser av det föreslagna LIS-området (tillägg till tematiskt tillägg 
till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS). Analysen utgör en miljökonsekvensbeskrivning 
men syftar också till att vara en bredare analys av planen utifrån den tre hållbarhetsaspekterna: 
ekologisk, social och ekonomisk. 

Avgränsning  
Konsekvenserna av det utpekade LIS-området bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan i 
ett större sammanhang. Bedömningarna är gjorda utifrån det övergripande underlagsmaterial 
som funnits att tillgå under processen.  

Där åtgärder kan antas få en betydande miljöpåverkan lokalt ska en miljöbedömning göras i 
detaljplaneskedet. De konsekvenser som anges är tänkbara och inte absoluta. 

Alternativ 
Konsekvenserna av aktuellt förslag ska jämföras med ett nollalternativ. Vad som skiljer 
alternativen åt beskrivs nedan. I analysen jämförs alternativens konsekvenser med nuläget. 
 

Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS 
Tillägget kan bidra till landsbygdsutveckling och exempelvis bidra till fler nya attraktiva 
boenden på landsbygden och utveckling av besöksnäringen. Möjlig utveckling kan även 
bidra till att friluftslivet, natur- och kulturvärden värnas, samt bidra till stärkt underlag för 
serviceorternas möjlighet till bibehållen service.  

Nollalternativet 
Det föreslås inget ytterligare område där landsbygdsutveckling bedöms vara lämplig att 
använda som skäl för strandskyddsdispens (LIS-områden).  

Nollalternativet innebär att möjligheterna att få strandskyddsdispens minskar, vilket bedöms 
hämma möjligheterna till landsbygdens och kommunens utveckling.  

Risk för betydande miljöpåverkan 
Aktuellt planförslag är på en övergripande nivå och föreslår planeringsprinciper för 
tillämpningen av strandskyddsdispenser.  

Konsekvenserna bedöms utifrån dess påverkan på: 

1. Planer och program; nationella, regionala och kommunala 
2. Allmänna intressen och riksintressen 
3. Miljömål och miljökvalitetsnormer 
4. Ålborgåtagandena 

Bedömningen för risk för 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 
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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 det utpekade LIS-området föreligger inga kända konflikter med nationella och regionala 
planer, program och strategier m.m. 

2. Allmänna intressen och riksintressen 
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. detaljerade inventeringar och utredningar, t.ex. natur- och kulturinventeringar, 
som ger underlag för beslut om eventuella åtgärder för att minimera påverkan. 
 
*inga riksintressen berörs av tillkommande LIS-område. 

Rennäring 
Området ligger inom Vapsten verksamhetsområde. Rennäringen bedöms inte påverkas negativt 
av att det aktuella området ianspråktas då det till stor del redan är bebyggt och ligger inom 
befolkade områden.  

Jordbruk 
Berörs inte.   

Skogsbruk 
Aktuellt område utgörs av cirka 50% av fragmenterad skogsmark. Övrig mark består av vägar, 
bebyggelse och hyggen. Då skogsmarken är uppdelad bedöms skogsbruket inom området vara 
begränsat. Arealen (cirka 14,5 ha) som föreslaget LIS-område upptar bedöms i sig inte heller 
vara tillräckligt stort för att skogsbruk ska kunna bedrivas.   

Kultur 
Berörs inte.  

Fornlämningar 
Inom det utpekade LIS-området finns inga registrerade forn- eller kulturhistoriska lämningar. 
Frågan om fornlämningar måste hanteras när åtgärder är aktuella eftersom ny fynd alltid kan 
påträffas vid byggnation.    

Om fornlämningar i övrigt påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen 
kontaktas. Fornlämningar skyddas av Kulturminneslagen (SFS 1988:950). 

3. Miljömål och miljökvalitetsnormer  
För området har miljömål och miljökvalitetsnormer bedömts i checklistan (se bilaga 2).  

4. Ålborgåtagandena  
Nordmalings kommun har, tillsammans med övriga kommuner inom Umeåregionen, 
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 hälsofrämjande 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 tillägget är det svårare 
att få strandskyddsdispens 
inom de utpekade områdena. 

 + God tillgång till natur och rekreation   

 + Föreningsliv och gemenskap gynnas   

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

  

 - Bilberoende, avsaknad av gång- och 
cykelväg samt kollektivtrafik.  

  

Natur och 
biologisk 
mångfald 

- Strandskydd (dock med vissa lättnader 
jämfört med dagsläget). 

+ Ingen påverkan inom 
strandskyddsområdet.  

 + Inga bryggor eller pirar tillåts   

 - Viss påverkan på natur    

Turism och 
rekreation 

+ Fler människor får närhet till 
rekreation.  

+ Ingen påverkan inom 
strandskyddsområdet. 

Mark och 
vatten 

+/- Påverkan på MKN-vatten bedöms bli 
obetydande eftersom föreslagen 
utveckling bedöms utgöra mindre 
kompletteringar av bostäder intill 
befintlig bebyggelse. 

+ Ingen påverkan inom 
strandskyddsområdet. 

 + Inga bryggor eller pirar tillåts   

Kulturmiljö 
och landskap 

- Berörs inte. + Ingen påverkan inom 
strandskyddsområdet. 

Hälsa och 
säkerhet 

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

+ Ingen påverkan inom 
strandskyddsområdet. 

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

  

Befolkning 
och 
utveckling 

+ 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 de vill 
begränsas. 
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 + Kommunal och regional utveckling. - Landsbygdsutveckling 
hämmas. 

   - Den kommunala och 
regionala utvecklingen kan 
missgynnas. 

Naturresurser +/- Ingen betydande påverkan på 
naturresurser är att vänta. 

+/- Ingen betydande påverkan på 
naturresurser 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 innebära en måttlig försämring i och med 
att boende i områdena väntas bli bilberoende. 

Nollalternativet 
Ingen påverkan på biologisk mångfald är att vänta.  

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 serviceorterna 
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 samhällsservice minskar i området och bygden avfolkas. 

Samhällsekonomisk hållbarhet 
Planförslaget 
Exploatering inom LIS-områden kan bidra till ökade samhällskostnader för exempelvis service 
och skolskjuts men också bidra till att kundunderlag stärks. Attraktiva lägen för bostäder bidrar 
positivt till landsbygdsutvecklingen.  
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 delvis 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 aktuell miljöbedömning.  

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-området kommer vid behov att prövas i 
dispenser, detaljplaner och bygglov då behovet av detaljerade inventering och utredningar 
kommer att klargöras.  

Behov av miljöbedömningar 
En översiktlig bedömning har gjorts av LIS-områdets konsekvenser. Områdets lämplighet 
prövas i detalj exempelvis när det gäller ekologisk påverkan, ras/skred och översvämningsrisker. 
Prövningen görs i samband med dispens, bygglov eller detaljplan/områdesbestämmelser. 

 

SAMRÅD/GRANSKNING 
Efter samråd respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställts i en 
samrådsredogörelse respektive ett särskilt utlåtande. Handlingarna kommer att revideras och 
kompletteras om så bedöms vara relevant. 

Planfrågor har under hand diskuterats med berörda. 

 

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD  
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