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Förord
Vindelns kommun har antagit en vision som säger att till år 2020 är ”Vindeln är Umeå-regionens 
bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar 
tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.” Översiktsplanen är ett av våra 
viktigaste styrdokument för att förverkliga vår vision.  
I den gör vi politiska vägval och prioriteringar som hjälper oss att förverkliga våra mål och 
ambitioner genom planering och utformning av den fysiska miljön.

Vindelns kommun är till ytan en stor kommun. Här har vi två älvar, en med vattenkraft, Umeälven 
och vår nationalälv med alla sina forsar, Vindelälven. Vi har så många sjöar och bäckar att jag inte 
ens försökt räkna.

Med andra ord har vi mycket strand och väldigt många vackra platser. Det är därför högt 
prioriterat för oss att planera för attraktiva boenden i strandnära områden.

Rekreation och besöksnäring förknippas väldigt ofta med den miljö som finns i vår stora kommun. 
I denna plan vill vi ge möjlighet för våra besöksmål att fortsätta utvecklas. 

Näringslivet i kommunen är varierat. Det skogstekniska klustret har hjärtat i vår kommun och 
flera av klustrets företag finns här. Men vi har även andra tekniska företag som är världsledande 
inom sina områden.

De gröna näringarnas betydelse kan aldrig underskattas, jord och skog har alltid varit stommen i 
vårt näringsliv och är fortfarande oerhört viktiga i vår kommun.  

Jordbruket har förändrats från att vara många små enheter till ett fåtal stora. Produktionen 
från dessa enheter är högre än någonsin. Det kräver också tillgång till marker för både bete och 
produktion av foder.

Kommunen har flertalet av innevånarna utanför tätorten. Det gör att viktig samhällsservice måste 
fungera på flera platser. Butiker, post, barnomsorg, skolor och kollektivtrafik är viktiga faktorer för 
att bibehålla attraktiviteten i bygden. 

Vindeln ska vara en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på. Det ska vara lätt att bo här för alla 
människor, oavsett ålder, kön eller var man kommer ifrån. En grundpelare för detta är att vi har 
väl fungerande kommunikationer och infrastruktur till och från samt inom vår kommun. I och 
med denna översiktsplan vill vi skapa planeringsförutsättningar för ett hållbart och fungerande 
transportsystem med bra gång- och cykelvägar, väl fungerande kollektivtrafik och bra vägar.

Jag hoppas att vi med denna översiktsplan kan lägga fast ramarna för ett långsiktigt hållbart 
samhälle till glädje för kommande generationer.

”Att planera är att flytta framtiden till nuet så att man kan göra något åt den” (Allan Lakin)

Ewa-May Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Läsanvisning
Denna översiktsplan är vägledande för mark- och vattenanvändningen i Vindelns 

kommun. Översiktsplanen utgör även ett viktigt strategidokument. Planförslaget 

grundar sig på kommunens antagna vision som beskrivs närmare i kapitel 1. I 

kapitel 1 redovisas även styrande dokument för översiktsplanen.

I kapitel 2 redovisas planförslaget. Planförslaget grundar sig på sju strategiska 

utvecklingsområden med tillhörande planeringsriktlinjer. Områdena är; 

Infrastruktur, Näringsliv och handel, Besöksnäring, Attraktivt boende,Värdefull 

fritid, Attraktiv centralort och Attraktiv landsbygd. 

Plankartan, som geografiskt redovisar kommunens strategiska utveckling 

presenteras i bilaga Plankarta

I kapitel 2 redovisas också föreslagen mark- och vattenanvändning och 

planeringsinriktningar för de utpekade noderna Granö, Hällnäs, Tvärålund och 

Åmsele. 

Det sista kapitlet, kapitel 3 Miljökonsekvenser, sammanfattar konsekvenserna av 

planförslaget.  

I de tillhörande bilagorna redovisas förutsättningar med olika utgångspunkter. 

Till översiktsplanen hör följande bilagor: 

• Plankarta

• Miljö- och riskfaktorer 

• Redogörelse dialogmöten

• Riksintressen enligt miljöbalken

• Befintliga förhållanden

• Samrådsredogörelse



1Bakgrund

Kapitel 1 Bakgrund, beskriver arbetet med översikts- 
planen, befintliga styrande dokument  och visioner  
som ligger till grund för översiktsplanens strategier.

Cristofer Eriksson 
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En översiktsplan
En översiktsplan är en långsiktig kommunal plan som redovisar 

hur mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska 

utvecklas och bevaras. Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 

ska alla kommuner ha en översiktsplan. Beslut om översiktsplanens 

aktualitet ska tas varje mandatperiod. Översiktsplanen har ett 

helhetsperspektiv och är kopplad till kommunens övergripande 

mål och vision. Översiktsplanen ska beakta en rad olika allmänna 

intressen, exempelvis ekonomisk tillväxt, natur- och kulturvärden, 

goda miljöförhållanden och kommunikationsleder. 

Planen är inte juridiskt bindande utan vägledande för beslut i 

kommunen och för andra myndigheter. Planen visar hur den 

bebyggda miljön ska utvecklas samtidigt som riksintressen och 

andra allmänna intressen tillvaratas. Översiktsplanen är vägledande 

för kommunens vardagsbeslut när det gäller planbesked, detaljpla-

ner, bygglov och andra tillståndsprövningar. 

Vindelns tidigare översiktsplan
Den tidigare gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 

i juni 1990 och har sedan dess inte reviderats. 

Varför behövs en ny översiktsplan?
Sedan översiktsplanen från 1990 antogs har det skett stora 

förändringar i världen, vilket påverkar Vindelns kommun på olika 

sätt. Idag är vi medvetna om de klimatförändringar som pågår och 

behöver därför anpassa vår samhällsplanering för att klara av de 

konsekvenser som ett förändrat klimat medför. Det finns därför 

behov av att ta fram en modern bild av kommunens kvalitéer och 

utvecklingsmöjligheter. 

Plankarta tillhörande Vindelns översikts- 
plan från 1990

“Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen.” 
      3 Kap. 1 § Plan- och bygglagen  (2010:900)
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Planprocess 
Framtagandet av översiktsplanen följer en process som är reglerad i plan 

och bygglagen (PBL 2010:900) Först upprättas ett preliminärt planförslag, 

en samrådshandling, som ställs ut på samråd. Syftet med samrådet är 

att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till 

insyn och påverkan. Efter samråd sammanställs framförda synpunkter i 

en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen dokumenteras de förslag 

som framkommit och kommunen kommenterar i vilken utsträckning det 

tillgodoses i det nya planförslaget.  

Bearbetande 
av planförslag

hösten 2013

Samråd Utställning Antagande

Bearbetande 
av planförslag

våren 2014 hösten 2014

Planförslaget bearbetas efter detta och ställs därefter ut på utställning 

under minst två månader. Efter utställning sammanställs de synpunkter 

som kommit in i ett utlåtande. Planförslaget slutjusteras efter eventuellt 

ytterligare inkomna synpunkter. Om genomförda ändringar är väsentliga 

måste planen ställas ut på nytt annars kan kommunfullmäktige anta 

översiktsplanen. Därefter vinner den laga kraft. 

Förankring genom dialogmöten
En viktig del i arbetet med en översiktsplan är förankring. Under arbetet 

med framtagandet av översiktsplanen har det därför varit viktigt att föra 

dialog med medborgare, näringsliv och andra aktörer för att ta del av 

deras idéer och synpunkter. Under framtagande av samrådshandlingen 

för översiktsplanen har därför dialogmöten skett i fem av kommunens 

orter samt ute på skolor i kommunen. Deltagandet vid dialogmötena var 

uppskattat och flera av de utvecklingsförslag som planförslaget består av 

framkom under dialogmöten. Se bilaga Redogörelse dialogmöten. Dialogmote Vindelns kommun.

Planeringsprocessen framtagande av Vindelns Översiktsplan
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Kommunens vision
Vision 2020 är framtagen gemensamt av näringslivet och kommunen och 

antogs av kommunfullmäktige år 2007. Det är en gemensam vision och 

målbild om utveckling och tillväxt fram till år 2020. Visionen lyder: 

Visionens syfte är att ”Vindelns kommun ska utvecklas och dess position i  

regionen stärkas genom samverkan, fokusering och en tydlig marknadsföring”. 

Målet är ”att människor, företag och organisationer med stolthet väljer att bo 

och verka i Vindelns kommun”. 

Översiktsplanen ska skapa fysiska förutsättningar för att förverkliga kommunens 

visioner. För att göra detta har sju strategiska utvecklings-områden identifierats: 

infrastruktur, attraktivt boende, näringsliv och handel, besöksnäring, 

värdefull fritid, landsbygdsutveckling och en attraktiv centralort. 

”Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och 
företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar 
tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.”
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Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen i den fysiska planeringen 

tänker ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med nationella och regionala 

mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling inom kommunen. 

Miljökvalitetsmål
Sveriges miljökvalitetsmål ska vara vägledande för kommunens fysiska 

planering och samhällsbyggande. Vindelns kommun avser att följa de 

nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen tas vidare upp i kapitel 

3, Miljökonsekvenser. 

Regional utvecklingsstrategi, RUS
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbottens län antogs av 

regionfullmäktige 2013-11-28. Översiktsplanen har dock tagit hänsyn till RUS:ens 

övergripande visioner och mål gällande de tillgångar som finns i regionen i form 

av infrastruktur, befolkning, kulturliv och naturtillgångar. 

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett begrepp som fick sin internationella spridning i 

samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987). I rapporten 

definieras hållbar utveckling som följande: ”En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling 

omfattar tre dimensioner; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk 

hållbarhet. Att arbeta med hållbar utveckling handlar om ett processinriktat 

förhållningssätt och inte en färdig lösning.

Aalborgåtagandena
Aalborgåtagandena är resultatet av ett samverkansarbete mellan städer i 

Europa. De är ett viktigt verktyg för städer att arbeta med hållbar utveckling. 

Drygt 600 europeiska städer har hittills undertecknat Aalborgåtagandena. 

Vindelns kommun beslutade år 2007 att ansluta sig till Aalborgåtagandena 

tillsammans med övriga kommuner inom Umeåregionen. Dessa åtaganden 

består av tio övergripande åtaganden och totalt 50 åtaganden för hållbar stads- 

och tätortsutveckling.  

Aalborgåtagandena

1. Styrning och förvaltning
Vi åtar oss att vitalisera våra beslutsprocesser genom ökad
deltagandedemokrati.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. vidareutveckla en gemensam långsiktig vision för en 

hållbar kommun.
2. bygga upp deltagande och kapacitet för hållbar 

utveckling i lokalsamhället och i den kommunala 
förvaltningen.

3. inbjuda alla delar av lokalsamhället att delta på ett 
effektivt sätt i beslutsfattande.

4. att gör våra beslut öppna och transparenta med tydligt
ansvar.

5. samarbeta effektivt och i partnerskap med angränsande
kommuner, andra städer och andra nivåer i 
samhällsorganisationen.

2. Lokal styrning i riktning mot 
hållbarhet

Vi åtar oss att genomföra effektiva ledningsrutiner från
formulering via genomförande till utvärdering.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. stärka Lokal Agenda 21 eller andra lokala processer för 

hållbarhet och att få dem att genomsyra kommunernas
kärnverksamheter.

2. skapa en integrerad styrning för hållbarhet som bygger 
på försiktighetsprincipen och tar hänsyn till EU:s 
temainriktade strategi för stadsmiljön.

3. ställa upp mål och tidsplaner inom ramen för Ålborg-
åtagandena och skapa och tillämpa den särskilda 
Ålborguppföljningen.

4. se till att hållbarhetsfrågorna intar en central plats i 
stadens beslutsprocesser och att resursfördelningen 
bygger på starka och breda hållbarhetskriterier.

5. samarbeta med Europeiska städers kampanj för en 
hållbar stadsutveckling och dess nätverk för att följa 
upp och utvärdera de framsteg vi gör mot våra delmål 
för hållbarhet.

3. Naturliga gemensamma 
nyttigheter

Vi åtar oss att ta vårt fulla ansvar för att skydda, bevara
och säkra en rättvis tillgång till naturliga gemensamma
nyttigheter.

Vi kommer därför att arbeta i alla delar av vårt
lokalsamhälle för att:
1. minska konsumtionen av primärenergi och öka andelen 

förnyelsebara energikällor.
2. förbättra vattenkvaliteten, spara vatten och använda 

vatten mer effektivt.
3. främja och öka den biologiska mångfalden och utvidga 

och vårda utpekade naturområden och grönområden.
4. förbättra jordkvaliteten, bevara ekologiskt produktiv 

mark och främja ett hållbart jord- och skogsbruk.
5. förbättra luftkvaliteten.

4. Ansvarsfulla konsumtionsmönster
och val av livsstil

Vi åtar oss att anta och underlätta en klok och effektiv
resursanvändning och att främja hållbar konsumtion och
produktion.

Vi kommer därför att arbeta i alla delar av vårt
lokalsamhälle för att:
1. undvika och minska avfall, och öka återanvändning och 

återvinning.
2. hantera och behandla avfall i överensstämmelse med 

bästa tillgängliga kunskap.
3. undvika onödig energikonsumtion och förbättra energi-

effektiviteten hos slutanvändaren.
4. bedriva hållbar upphandling.
5. aktivt främja hållbar produktion och konsumtion, 

särskilt av miljömärkta, organiska och etiska produkter 
samt "rättvis handel"-produkter.

5. Planering och stadsbyggnad

Vi åtar oss att till förmån för  alla ge stadsplanering och
stadsbyggnad en strategisk roll i arbetet med miljö- och
hälsofrågor och med sociala, ekonomiska och kulturella 
frågor.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. återanvända och revitalisera övergivna och utsatta 

områden.
2. undvika stadsutbredning genom att uppnå lämpliga 

bebyggelsetätheter i staden och genom att prioritera 
tidigare använd mark inom stadens gränser framför 
oexploaterad mark i stadens utkanter.

3. se till att ha en blandning av olika användningar och 
verksamheter i byggnader och bebyggelse med en bra 
balans mellan arbete, bostäder och service, och med en
prioritering av bostäder i stadens centrala delar.
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Aalborgarbetet ska samla och strukturera kommunens pågående arbete med  

hållbar utveckling och redan beslutade mål och program. Genom 

undertecknandet av Aalborgåtagandena har kommunen förbundit sig att ge 

stadsplanering och stadsbyggnad en strategisk roll i arbetet med miljö- och 

hälsofrågor samt med sociala, ekonomiska och kulturella frågor. 

Kommunala planer
Kommunala planer som tagits hänsyn till i översiktsplanen är: 

• Avfallsplan - strategi för avfall, grundvatten och giftfri miljö för ett 

hållbart Vindeln, Nordmaling, Vännäs och Bjurholm 2012-2020

• Energistrategi för Vindelns kommun

• Handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och jämställdhet i  

Vindelns kommun

• Underlag till utvecklingsplan för Vindelns kommun 2010

• Utvecklingsplan Kvarnområdet och Vindelforsarnas naturreservat

• Folkhälsopolitiska programmet för Vindelns kommun

Tematiska tillägg till översiktsplanen
Planeringen blir effektivare om kommunen samarbetar med omkringliggande 

kommuner. På så vis kan ett större perspektiv tas på viktiga samhällsplanerings- 

frågor. Umeåregionens kommuner har samarbetat kring att ta fram nedan 

redovisade gemensamma tillägg till översiktsplanerna.

Vindkraftverk i Umeåregionen

Ett tematiskt tillägg för vindkraft antogs 2010. Tillägget studerar möjliga 

exploateringslägen, och omfattar gemensamma riktlinjer för etablering 

av vindkraftverk. Möjliga exploateringslägen redovisas på plankartan i 

översiktsplanen.

Strandskydd i Umeåregionen

Ett tematiskt tillägg för strandskydd antogs 2013. Tillägget omfattar så kallade 

LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). I LIS-områden kan 

lättnader i strandskyddet bli aktuellt för exempelvis boende, turism eller andra 

verksamheter som bedöms kunna utveckla landsbygden. I tillägget finns också 

en samsyn på strandskyddsplanering och riktlinjer för att peka ut LIS-områden i 

Umeåregionen. 

Se Vindelns 
folkhälsopolitiska 

program för information 
om hur kommunen 

ska arbeta med 
folkhälsofrågor.



2Planförslag

Kapitel 2 redovisar utvalda utvecklingsområden med 
tillhörande planeringsriktlinjer. I kapitlet redovisas 
även riktlinjer för kommunens tätorter. 
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Järnväg

Väg

PÅGÅENDE MARK- OCH 
VATTENANVÄNDNING

E12

363

Vindelälven

Umeälven
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Inledning
I detta kapitel presenteras planförslaget utifrån sju strategiska utvecklings-

områden för Vindelns kommun. Till utvecklingsområdena finns generella 

planeringsriktlinjer som beskriver vad kommunen ska arbeta mot. Förutom 

utvecklingsområdet Attraktiv centralort och Attraktiv landsbygd där mer 

platsspecifika planeringsriktlinjer för tätorterna presenteras. 

Grunddragen i den föreslagna markanvändningen framgår av den över-

gripande plankartan och kartorna över tätorterna. Planförslaget innebär att 

riksintressen för till exempel friluftsliv stärks i den kommunala planeringen 

eftersom besöksnäringen, och en värdefull fritid, är prioriterade frågor för 

kommunen. Fördjupningarna för tätorterna visar kommunens avvägning 

mellan prioriterade utvecklingsområden och till exempel riksintressen. I övrigt 

föreslås i huvudsak fortsatt markanvändning.

Bilagor som hör till planen:

Riksintressen
Bilagan redovisar 
riksintressen som är 
gällande i kommunen 
enligt 3 och 4 kap i 
miljöbalken.

Miljö- och riskfaktorer
Bilagan beskriver de miljö- 
och riskfaktorer som ska 
beaktas i planeringen. De 
områden som behandlas 
beskrivs övergripande. 
Hänvisning till mer  
information finns under 
respektive avsnitt. 

Dialogmöten
Bilagan redogör för  
synpunkter, frågor 
och kommentarer 
som framkom under 
de dialog möten 
som  hölls i början av 
planeringsprocess.

Befintliga förhållanden
Bilagan redovisar 
statistik och befintliga 
förutsättningar som 
beaktats vid arbetet med 
planen. Bilagan beskriver 
de befintliga förhållandena 
som råder i Vindelns 
kommun idag. 
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Infrastruktur
Infrastruktur och kommunikationer är ett strategiskt utvecklings-

område för Vindelns kommun. För att kunna erbjuda attraktiva 

boendemiljöer och goda förutsättningar för näringslivets utveckling 

och tillväxt är det en förutsättning att vägar, järnväg, telefon och 

IT-förbindelser är av hög kvalitet. Närhet och möjlighet till goda 

kommunikationer är viktiga förutsättningar för ett hållbart samhälle. 

Vindelns kommun har en strategisk geografisk placering. Kuststäderna 

Skellefteå och Umeå nås inom en timmes restid och fjällvärlden finns  

inom räckhåll. Även Vännäs är en viktig pendlingsort till kommunen. 

Bl.a. sker en betydande pendling i och med alla de studenter från 

Vindelns kommun som studerar i Vännäs. Vindelns placering mellan de 

tre folkrikaste kommunerna i Västerbotten skapar goda förutsättningar 

för ökad arbetspendling mellan orterna. Kommunen vill i första hand 

att väg 363 och E12, tillsammans med järnvägen utgör huvudstråk för 

arbetspendling till och från kommunen. På plankartan redovisas viktiga 

stråk med goda förutsättningar för kommunens strategiska utveckling. 

E12

363

NordmailngÖrnsköldsvik

Bjurholm

Lycksele

Norsjö

Skellefteå

Robertsfors

Umeå
Vännäs

Vindeln

Vindeln ligger strategiskt 
placerat mellan de tre 
folkrikaste kommunerna 
i Västerbotten; Umeå, 
Lycksele och Skellefteå. 

Vindelns kommun, Västerbotten
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Hållbart resande
Kommunen ska arbeta för att transportsystemet ska bli långsiktigt 

hållbart. Att arbeta med människors resvanor och beteenden är en viktig 

del av detta arbete. Kollektivtrafik samt trafiksäkra och funktionella gång- 

och cykelvägar ska ges ökad prioritet och utgöra attraktiva resealternativ. 

Möjligheten att kombinera gång, cykel och bil med kollektivtrafik 

förbättras genom att bland annat säkerställa cykel- samt bilparkering vid 

buss- och tåghållplatser. Uppförande av pendlarparkeringar och kanske 

också bilpooler bidrar till viktig samåkning. Buss- och järnvägstrafik ska 

komplettera varandra, d.v.s sträckor med tågtrafik ska även trafikeras 

med buss för kortare pendlingstrafik och att tidtabeller är synkroniserade. 

Det är även viktigt att hänsyn tas till placering, belysning, väderskydd 

och säkerhet vid utformning av hållplatser för att öka kollektivtrafikens 

attraktivitet. För att säkerställa en god tillgänglighet vid hållplatser och 

stationer är det viktigt att genomtänkt utformning prioriteras. Vid skolor 

och förskolor är det av särskild vikt att trafik-säkerheten prioriteras. Att 

det finns trygga och trafiksäkra gång- och cykelvägar till och från dessa 

målpunkter är viktigt. för att skapa ett hållbart resande.

vägbild från beskr. s. 27

Vägnätet
Väg 363 och E12 är kommunens huvudstråk för arbetspendling och 

för näringslivets transporter. Ytterligare prioriterade stråk till och från 

Vindeln är väg 630 västerut mot Granö, väg 613 söderut mot Tvärålund 

samt väg 620 österut mot Botsmark. 

Gång- och cykelvägar ska i huvudsak följa orternas vägnät och även 

koppla samman strategiska noder. De kan exempelvis utformas som en 

bred trottoar, med god belysning, i anslutning till gatan. 

Väg 363

• Minska behovet av privata 
motorfordon och främja 
attraktiva alternativ som är 
tillgängliga för alla

• Öka andelen resor som sker med 
kollektivtrafik, till fots eller med 
cykel

• Uppmuntra övergången till 
fordon med låga utsläpp

• Minska transporternas 
konsekvenser för miljön och 
folkhälsa

Storvägen/väg 363, Vindeln 
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Vackra gaturum
Gator och vägar bidrar till mer än trafikflöden, de utgör även viktiga delar 

i en attraktiv stadsmiljö. Exempelvis kan en gatas utformning bidra till 

hur samhället upplevs; tryggt eller otryggt, tillgängligt eller avskärmat. 

Det offentliga rummet, det vill säga gator, parker och torg, ska bidra till ett 

levande gatuliv med trygga och trivsamma mötesplatser för kommunens 

invånare och besökare. Genom exempelvis olika typer av plantering och 

belysning kan både nya och befintliga gator lyftas upp. Drift och underhåll 

av gator och vägar ska prioriteras för att bibehålla en vacker, trygg och 

trivsam miljö både sommar och vintertid. 

Spårtrafik
Järnvägen i Vindeln är idag och kommer i framtiden vara viktig. 

Stambanan genom övre Norrland går genom kommunen och är en viktig 

transportled till och från de norra delarna av Sverige. Tåg på tvärbanan 

mellan Hällnäs och Storuman trafikerar också kommunen. Genom väl 

fungerande spårtrafik kan hållbara transporter av både personer och gods 

säkerställas. Det finns potential att utveckla den trafik som går spårbundet 

mellan Umeå och Lycksele genom Vindelns kommun, exempelvis är 

en hållplats i Tvärålund viktig för att orten ska kunna utvecklas till en 

attraktivare pendlingsort till Umeå. För att kunna utveckla persontrafiken 

måste dock samordningen mellan de olika transportslagen ske i större 

utsträckning för att möjliggöra för fler resenärer att använda spårtrafik. 

Fler tågstopp längs med en 
spårsträcka betyder längre 
restid. Därför är det viktigt 
att reseunderlag undersöks 
och att den potentiella 
befolkningsutvecklingen 
analyseras i arbetet med 
att ta fram nya tågstopp

Tågperrongen i Vindeln

Sparkfil Häradsvägen, Vindeln
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Energianvändning
Vindelns kommun arbetar med en energistrategi med mål gällande  

energieffektiva transporter och fastigheter samt övriga anläggningar.  

Kommunen har satt mål på kort och lång sikt gällande energi-

effektivisering och att användning av förnyelsebara bränslen ska öka. 

Inom ramen för energistrategin ska kommunen arbeta med både 

fysiska åtgärder för att minska energianvändningen men också med 

kompetensutveckling och utbildningsinsatser gentemot politiker, 

medborgare, näringsliv och andra aktörer för att öka medvetenheten och 

kunskap om energieffektivt och klimatsmart beteende. 

Vindkraft
Umeåregionens kommuner har samarbetat kring att ta fram ett 

gemensamt tillägg till översiktsplanen för vindkraft. Planen studerar 

möjliga exploateringslägen och omfattar gemensamma riktlinjer för 

etablering av vindkraft. Den omfattar gestaltningsfrågor, placering av 

vindkraftverken och om enstaka vindkraftverk ska tillåtas eller om  

vindkraftsparker ska förordas. Planen antogs 2010 av kommun-

fullmäktige i Umeåregionens kommuner. I Vindeln har fem områden 

pekats ut som möjliga för framtida vindkraftsetableringar och dessa 

redovisas på plankartan. 

Materialförsörjning
Vid mark- och anläggningsprojekt samt uppförande av byggnader behövs 

bland annat fyllnadsmaterial. För att skydda områden med höga natur- 

och miljövärden föreslås att behovet av sand, grus och berg i första hand 

tillgodoses i befintliga täkter, se bilaga Miljö- och riskfaktorer. Dock ska 

hänsyn tas till varje enskilt projekts lokalisering och förutsättningar med 

mål om att minska behovet av transporter och miljöpåverkan. Det är 

viktigt att vara medveten om att naturgrusförekomster ofta är de viktigaste 

grundvattenreservoarerna. Av denna anledning är det viktigt att så långt 

som möjligt bevara naturgruset som grundvattenresurs.

Internet
Tillgång till internet är en viktigt infrastrukturfråga för Vindelns kommun. 

Att tillhandahålla bredband är viktigt för att vara en attraktiv kommun 

att bo och arbeta i. Det skapar förutsättningar för människor att 

” År 2020 är energi-
användningen 20% 
effektivare jämfört  
med år 2009”
3         Vindelns energistrategi

Vindkraft i Umeåregionen

Energistrategi för Vindelns kommun
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vara mer flexibla i val av bostadsort och för företag att etablera sig i 

kommunen. Kommunens mål är att år 2020 ska 90 % av alla hushåll 

ha tillgång till internet. I dagsläget har följande byar tillgång till fibernät 

med möjlighet att ansluta till bredband: Vindelns tätort, Tvärålund, 

Hällnäs, Granö/Tegsnäset, Åmsele, Strycksele, Ekorrträsk, Vindelånäset, 

Överrödå och en del intilliggande mindre byar. 

Vatten och avlopp
Inom Vindelns kommun finns i dagsläget åtta kommunala vattenverk 

och sex kommunala reningsverk. Samtliga dricksvattentäkter är 

grundvattentäkter. För att skydda vattentäkterna finns omkring dessa 

skyddsområden med skyddsbestämmelser. Flera av skyddsområdena är 

framtagna under 1960- och 1970-talet och håller nu på att revideras och 

uppdateras för att de ska motsvara kraven i dagens lagstiftning. 

Vattenskyddsområden är utmärkta på plankartan samt på de fördjupade 

kartorna för tätorterna. Alla vattenskyddsområden finns även redovisade 

i bilagan Befintliga förhållanden.  

De kommunala vattenledningsnäten är i de flesta fall väldimensionerade, 

men det finns ett uppdämt behov av renoveringar och utbyten av gamla 

ledningar. I framtiden kan det uppstå problem vid en större expansion 

med ökad belastning på vattenförsörjningssystemen. Det kan även 

uppstå problem vid en befolkningsminskning, då man med ett över-

dimensionerat system kan få svårt att nå en tillräcklig snabb omsättning 

på vattnet för att klara gällande kvalitetskrav. 

Flera byar har gemensamma vatten- och avloppsanläggningar. En del 

av dessa vattenföreningar har mer än 50 personer anslutna, producerar 

mer än 10 m3 per dygn eller har livsmedelsverksamheter anslutna. Dessa 

föreningar omfattas av livmedelslagstiftningens krav på egenkontroll, 

provtagningar, skydd för täkten och så vidare. För föreningarnas 

avloppsanläggningar finns krav i Miljöbalken som man i många fall inte 

helt uppfyller. En utmaning med dessa anläggningar är att det kan vara 

svårt att få styrelsemedlemmar till dessa föreningar. Det kan då uppstå 

behov av att kommunen tar över ansvaret för drift och underhåll av dessa 

anläggningar. 

Se bilagan Befintliga 
förhållanden för kartor 
och mer information om 

vattentäktsområden.
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Bra kommunikationer 
• I kommunen ska järnvägen, väg E12 och väg 363 prioriteras som huvudstråk. Väg 620, väg 630 

samt väg 613 är också viktiga stråk som ska prioriteras. 

• Järnvägstrafiken ska utvecklas och nya stationer ska kunna tillkomma, samt nyttjas bättre för både 
person- och godstrafik. Exempelvis genom anläggning av perrong i Tvärålund.

• Trafiksäkra och funktionella gång- och cykelvägar ska prioriteras. De ska ha god belysning och följa 
ortens vägnät.  

Bra kollektivtrafik 
• Avstånd ska krympa i tid och pendlingsmöjligheter ska öka i hela kommunens trafiknät. 

• Vid hållplatser för buss och tåg ska parkering för cyklar och bilar finnas. 

• Hållplatser och stationsområden ska placeras och utformas med tanke på trygghet och trivsel. 

• Arbete med människors resebeteende och resvanor ska prioriteras.

• Resecentrum i centralorten Vindeln ska utvecklas.

• Tidtabeller för buss och tåg ska samordnas.

Gator och torg 
• Det offentliga rummet, d.v.s. gator, parker och torg, ska underhållas och planeras så att de bidrar 

till ett levande gatuliv och trygga, trivsamma mötesplatser. 

Satsa på energisnåla lösningar
• Vindelns kommun ska utbilda och informera för att uppmuntra energieffektivt beteende. 

• Kommunen ska öka användningen av förnyelsebara bränslen. 

• Kommunen ska effektivisera energianvändningen i sina egna fastigheter och anläggningar. 

Lätt att koppla upp
• Utbyggnaden av IT ska prioriteras i hela kommunen. 

Skydda vattnet
• Kommunen ska ha friskt vatten av hög kvalitet till alla medborgare. 
• Kommunen ska ta fram en vatten- och avloppsplan för att säkerställa god  

och långsiktig vattenförsörjning. 

Planeringsriktlinjer Infrastruktur

Vid exploatering i 
vattenskyddsområden 

se kommunens 
gällande föreskrifter. 



22     Översiktsplan Vindeln • antagningsshandling

BAKGRUND • PLANFÖRSLAG • MILJÖKONSEKVENSER

22     Översiktsplan  för Vindeln • utställningshandling   22   Översiktsplan Vindeln

Näringsliv och handel
Näringslivet och handeln är beroende av goda kommunikationer och 

attraktiva samhällen med trivsamma miljöer och en väl fungerande 

samhällsservice. 

I Vindeln finns ett kluster med världsledande industrier inom skogs-

näringen. Detta kluster tillsammans med Vindelns rika natur- och 

kulturtillgångar skapar bra förutsättningar för tillväxt i kommunen. 

Det är viktigt att kommunen även fortsättningsvis samverkar med 

näringslivet för att öka förståelsen för deras behov och hur olika former 

av offentlig verksamhet påverkar förutsättningar för företagande. 

En aktiv omvärlds-bevakning och en vilja att förnya sig är viktigt för 

kommunens utveckling. 

Handel och turism är två branscher som inte bara uppvisar ständig 

tillväxt, de tenderar allt mer att växa ihop. Handeln är därför en väldigt 

viktig del i besökarens upplevelse av Vindeln som destination. 

Samverkan
Nyskapande kan ske när olika aktörer, stora som små, samverkar. 

Näringslivet och handeln i Vindeln verkar idag på den lokala, regionala 

och globala nivån. Konkurrensen om medarbetare och konsumenter är 

väldigt hård. En viktig framgångsfaktor för att bli en attraktiv kommun 

att bo och arbeta i är samverkan mellan det offentliga, privata och 

universitet/högskola. 

Kompetens- och arbetskraftsförsörjning
Näringslivet och Vindelns kommun utgör stora arbetsgivare och är 

beroende av kompetent arbetskraft för att kunna växa och utvecklas.  

Att erbjuda helhetslösningar för nyinflyttade med jobb, attraktivt 

boende, utbildning, attraktiv fritid och service stärker Vindeln som 

bostadsort. 

Bildkälla: Hällnäs trädgård

• Bedriva hållbar upphandling.
• Samarbeta med lokala företag 

för att främja och genomföra god 
företagssed.

• Utveckla och förverkliga 
hållbarhetsprinciper för 
företagslokaliseringar.

• Vidta åtgärder som stimulerar och 
stödjer jobb och nyföretagande 
lokalt.
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De gröna näringarna
Näringsverksamhet som har sin bas i jord-, skog- och landsbygdsmiljö 

ger betydande bidrag till ekonomin och sysselsättningen i kommunen. 

En stor del av de som arbetar i kommunen är direkt eller indirekt 

sysselsatta i produktion av bland annat livsmedel och skogsprodukter. 

I Vindelns kommun ska möjligheten att bedriva hållbar produktion och 

konsumtion vara en självklarhet. Det skapar arbetstillfällen och minskar 

behovet av transporter.

Rennäringen är en viktig grön verksamhet i kommunen. Eftersom 

näringen beror av naturen och dess förutsättningar är det viktigt 

med samverkan mellan de olika näringar som använder marken i 

kommunen. Rennäringen ska ges möjlighet att utvecklas i kommunen 

och tillgång på betesmarker ska säkerställas genom samråd och 

samverkan med andra näringar och kommunen. Genom att tidigt 

samråda med berörd sameby när etableringar av olika slag planeras kan 

påverkan på renskötseln minimeras. 

Bildkälla: Indexator

• Uppmuntra marknader för 
högkvalitativa lokala och 
regionala produkter.

• Aktivt främja hållbar produktion 
och konsumtion, särskilt av 
miljömärkta, organiska och etiska 
produkter samt ”rättvis handel”-
produkter.
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Stärka företagsklimatet 
• Kommunen ska arbeta för att stötta och förenkla för företagare bland annat 

genom ökad dialog med näringsliv, politik och tjänstemän. Men även verka för 
att utveckla positivare attityder till företagande.  

Satsa på samverkan och öppenhet
• Vindelns kommun ska bidra till att skapa mötesplatser och arbeta för mångfald, 

kultur och öppenhet för att öka samverkan mellan det offentliga, privata och 
universitet/högskola.  

Ta tillvara på de egna resurserna
• Sysselsättningsbasen ska breddas i kommunen. De gröna näringarna med fokus 

på hållbar utveckling ska prioriteras. 
• Företagen och invånarna ska ges möjlighet att nyttogöra sig av naturresurser 

samt förädla sin tomtmark.  

En attraktiv fysisk miljö lockar kompetent arbetskraft
• Arbetskraft och nya Vindelnbor ska lockas till kommunen av attraktiva livsmiljöer. 

En analys av framtida målgrupper för rekrytering ska tas fram för att vara 
vägledande vid planering. 

Utveckla handeln 
• Levande handel i tätorterna ska möjliggöras genom att  bland annat planera 

för centralt belägen bebyggelse med boende och verksamheter. Området kring 
handeln ska utformas så att det blir inbjudande och trivsamt. 

• Handelsmännen och fastighetsägare ska uppmuntras att samverka för att 
upprätthålla och utveckla fastigheterna för att skapa en attraktiv centrummiljö i 
Vindeln, i första hand längs Häradsvägen och Järnvägsallén. 

• Kommunen ska ta initiativ till ökad dialog och samarbete med handlare 
och andra aktörer inom centrumområdet. Centrumnätverk ska utvecklas 
genom gemensamma mål inom exempelvis utformning, förbättrad service, 
marknadsföring och öppettider.

• Småskalig handel ska ges möjlighet och stöd att lokalt producera och konkurrera. 
Närproducerat och ekologiska produktioner ska prioriteras.

Planeringsriktlinjer Näringsliv & handel
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Besöksnäring
Besöksnäringen är en starkt växande bransch och en viktig näring för 

Vindelns kommun. Kommunen har många fantastiska möjligheter och 

naturliga förutsättningar för att vara en mycket attraktiv destination 

i Umeåregionen. Vindelns kommun har intressanta, historiska och 

kulturella platser som kan bidra till att stärka kommunens profil och  

attraktivitet. Några av länets intressanta besöksmål finns inom 

kommunen; Kvarnområdet vid Vindelälven och skidområdet Buberget. 

Besöksmål och attraktioner beskrivs i bilagan Befintliga förhållanden. 

Kommunen har potential för både närturism och långväga gäster. Det 

är viktigt att främja hållbar tillväxt inom besöksnäringen så att inte 

Vindelns natur- och kulturvärden påverkas negativt. 

För att utveckla destinationen är det viktigt att kunna ta sig till och 

från Vindeln samt resa runt i kommunen på ett smidigt sätt. På plan-

kartan redovisas viktiga stråk för bland annat besöksnäringen gällande 

infrastruktur, (väg-, järnväg- och älvstråk) . I fördjupningarna av 

tätorterna, längre fram i kapitlet, redovisas utvecklingsstrategier för 

att stärka orternas attraktivitet gällande besöksnäring, boende och 

företagande. 

• Främja hållbar lokalturism
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Planeringsriktlinjer Besöksnäring
Ta tillvara på egna resurser 

• Kommunens naturvärden ska tas till vara och utvecklas. Vindelns vattendrag är 
en viktig förutsättning för att bland annat utveckla fisketurism. 

• Kommunen ska tillgängliggöra historiska platser och arbeta med att öka 
kunskapen om Vindelns kulturhistoria.  

Satsa på service
• Vindelns kommun ska arbeta tillsammans med turistentreprenörerna och 

handlarna för att förbättra servicenivån och serviceutbudet i kommunen. 
• Servicenivån gentemot besökare ska öka genom bland annat förbättrad 

information och skyltning.  

Utveckla besöksnäringen
• Medvetenheten hos kommunen om besöksnäringens betydelse för tillväxt 

och utveckling ska öka. 
• Kommunen ska aktivt arbeta för att upphandling av kollektivtrafik samt andra 

infrastrukturåtgärder samordnas och bidrar till att öka tillgängligheten för 
besöksnäringen i Vindelns kommun. 

• Områden som Ekorrsele, Kvarnområdet, Buberget, Granö och Mårdsele har 
goda förutsättningar att utvecklas vidare som intressanta resmål. 

• Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa goda förutsättningar för olika 
typer av leder som kan nyttjas både sommar- som vintertid. 
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Attraktivt boende
Vindeln har fantastiska natur- och kulturvärden. Dessa områden kan  

erbjuda storslagen utsikt, strandnära lägen och unika kulturvärden precis 

utanför bostaden. Genom att utveckla, förnya och rusta upp strategiska 

platser och byggnader på orten eller platsen ökar trivseln. Kulturmiljövärden 

som finns i byarna och på landsbygden ska tas om hand. 

Möjligheter att tillgodose önskemålet att bo nära vatten innebär att attraktivt 

boende kan kombineras med ökad tillgänglighet för allmänheten till sjöar 

och älvarnas stränder. Genom att tillåta bebyggelse vid vissa områden 

i närheten av tätorterna minskar behovet av transporter. Möjlighet till 

pendlingsstråk med kollektivtrafik och säkra vägar är av stor betydelse för en 

orts attraktivitet. 

Översiktsplanen ska medverka till att goda sociala förhållanden råder och att 

god social balans skapas gällande ålder, bakgrund och kön. Målsättningen är 

att många olika valmöjligheter gällande bostäder ska finnas. 

Bostadsbyggande
Bostadsbyggande är en förutsättning för tillväxt i kommunen. Inom hela 

kommunen finns det goda förutsättningar till förtätning och komplettering 

av befintlig bebyggelse, delvis inom ramen för gällande detaljplaner men 

även genom upprättande av nya planer. Förtätning bör ske i olika grader 

i olika områden för att ett varierat utbud av tomtstorlek ska finnas. Vid 

utformning av bostäder ska ambitionsnivån alltid vara hög och planeras 

med god hushållning genom hänsyn till redan nedlagda resurser i infra- 

strukturen. På plankartan redovisas områden i strandnära lägen. På 

tätortskartorna pekas utvecklingsområden för bostäder som anses lämpliga 

för nyexploatering och förtätning. Fler av dessa områden är även förslag till 

framtida LIS-områden.

Vem ska bo var?
I fördjupningarna av tätorterna redovisas både områden som erbjuder 

närhet till omsorg, service och handel, men även områden som ligger mer 

avskilt där större tomter kan ge möjlighet till att exempelvis bo med hästar 

på gården. I tätorterna är det viktigt att kunna erbjuda lägenhetsboende. 

Lägenheterna bör vara attraktiva för olika målgrupper  med olika behov. 

• Undvika stadsutbredning 
genom att uppnå lämpliga 
bebyggelsetätheter i staden och 
genom att prioritera tidigare 
använd mark inom stadens 
gränser framför oexploaterad 
mark i stadens utkanter.

• Se till att ha en blandning av 
olika användningar och verk-
samheter i byggnader och 
bebyggelse med en bra balans 
mellan arbete, bostäder och 
service, och med en prioritering 
av bostäder i stadens centrala 
delar.

• Tillämpa krav för hållbar stads-
byggnad och byggande och 
främja arkitektur och byggtek-
nik av hög kvalitet.
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Kulturmiljö 
Det är viktigt att fastigheter och områden med höga kulturvärden 

bevaras, utvecklas och vårdas så att den unika kulturmiljön som finns 

i Vindeln kan fortsätta bidra till kommunens attraktivitet och trivsel. 

Det finns två riksintressen för kulturmiljövård i Vindelns kommun, 

Degerfors by på Brånet i Vindeln och kulturmiljön i Vindelälvens 

dalgång. 

Boendemiljö
En god bebyggd miljö är också en välskött bebyggelsemiljö. En viktig 

aspekt för att medborgare och besökare ska uppleva kommunen som 

attraktiv beror bland annat på hur fastighetsägare underhåller och 

förvaltar sina fastigheter och hur den offentliga miljön utformas och 

underhålls.

En annan viktig aspekt gällande boendemiljön är att så få byggnader 

som möjligt utsätts för bullerstörningar. Vid planering är det viktigt att 

ta hänsyn till buller från vägar och järnvägar samt industriverksamhet. 

Det finns gott om tysta områden i kommunen, dessa områden är viktiga 

att bevara.

Ingen bebyggelse får tillkomma inom den skyddszon på 30 meter som 

finns kring väg E12, väg 363 samt järnvägsspåren. 

• Se till att vårt urbana kulturarv 
bevaras, upprustas och 
används/återanvänds på 
lämpligt sätt.
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Planeringsriktlinjer Attraktivt boende
Bygg i attraktiva lägen

• Kommunen ska ha god planberedskap gällande nya områden för bostäder, 
fritidshusbebyggelse, industri, handel med mera. 

• Främst ska mark som ligger centralt eller kollektivtrafiknära användas vid 
planering av bebyggelse.

• Områden för både åretrunt- och fritidshusbostäder planeras i strandnära lägen. 
• Blandade upplåtelseformer, exempelvis radhus, parhus, flerfamiljshus och 

småhus, ska finnas som utbud. 

Boendemiljö
• Betydelsen av välskötta hus och välhållna offentliga miljöer både bland privata 

och offentliga fastighetsägare ska öka. 
• Kommunen ska revidera den kulturmiljöinventering från 1989. Inom ramen för 

detta arbete ska områden definieras där det är särskilt viktigt att ny-, till- och 
ombyggnad placeras och utformas med hänsyn till kulturvärden. 

• Kommunen ska arbeta för att antalet bullerutsatta bostäder inom tätorterna ska 
minska.  
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Värdefull fritid
Kommunens mål att vara Umeåregionens bästa plats för företagssamma 

människor och barnfamiljer innebär att det behövs inspirerande miljöer. 

Både för möten och aktiviteter med naturupplevelser. Vindelns kommun 

kan erbjuda unika möjligheter till fritidsaktiviteter och friluftsliv så som 

jakt, fiske, vandring, paddling, skid- och skoteråkning samt svamp- och 

bärplockning. 

För att vara en attraktiv kommun för barn och unga är det viktigt att 

skapa förutsättningar för olika idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter i 

närheten av bostäder och skolor. Fritidsutbud och mötesplatser behöver  

också bli mer tillgängliga med kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.

Aktivt och mångsidigt föreningsliv
Föreningslivet har lyfts upp som ett av de tre områden som bedömts som 

viktigt för kommunen att prioritera.

Föreningar fungerar som mötesplatser och bidrar till att utveckla sociala 

relationer, kompetens och samarbete mellan människor. Vilket främjar 

hälsan och det sociala livet. I kommunen finns ett stort utbud av olika 

typer av föreningar, vilket är positivt för livsmiljön och kommunens 

utveckling. Många föreningar är dock påverkade av minskade 

barnkullar, minskad prioritering av ideellt arbete och alternativa digitala 

mötesplatser. Vidareutveckling och stöttning av föreningslivet är därför 

viktigt för att behålla och utveckla föreningar.

Möten
Möjligheter till möten sker inte bara via föreningslivet utan även genom 

kulturutbud som bio, teater och revy samt nöjen som dansställen och 

caféer. Dessa är aktiviteter, underhållning och mötesplatser som kan 

locka både invånare och besökare. För att kunna erbjuda en värdefull 

fritid med inspirerande miljöer ska kommunen aktivt arbeta med att 

skapa mötesplatser. Vindelns folkhögskola är ett bra exempel på detta 

genom att sommarkurser, kvällskurser, föredrag och utställningar 

anordnas. Detta bidrar till ett större utbyte mellan kommunens invånare 

och de som studerar/arbetar på skolan.

Buberget, Vindeln
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Planeringsriktlinjer Värdefull fritid
Utveckla ett hållbart föreningsliv 

• En inventera av dagens status på föreningar ska tas fram. Kommunen ska 
samverka för att finna nya utvecklingsmöjligheter. 

• Kommunen ska genom sina olika verksamheter tillgängliggöra lokaler för 
olika typer av föreningar och deras aktiviteter. 

Främja kulturutbudet
• Samverkan mellan kommun, skola, företag, föreningar etc. ska främjas för 

att skapa ett brett kulturutbud och aktiviteter. 

• Idrottsanläggningar i kommunen ska bevaras och utvecklas. 

Förbättra tillgänglighet
• Planera för bostadsnära frilufts- och fritidsområden. 
• Idrott ska få ta plats, både spontan och planerad. 
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Attraktiv centralort
En attraktiv och levande centralort har lyfts som en viktig utvecklings-

strategi. Detta för att kommunen som helhet ska bli mer attraktiv och 

tillväxtmöjligheter kunna skapas.

En attraktiv plats har en identitet, vackra och trivsamma mötesplatser 

och byggnader, kulturmiljöer samt en täthet som gagnar möten mellan 

människor och ger trygghet, variation och mångfald. Verksamheter ska 

inte spridas ut, utan centralortens naturliga mötesplatser ska kompletteras 

med fler målpunkter. Detta för att skapa en fysisk miljö som tydliggör 

Vindelns centrum och bidrar till en urban karaktär med tydliga entréer 

till tätorten. Utformning av bebyggelse och det offentliga rummet ska 

prioriteras och vara av god kvalitet. 

I tätortskartan över Vindeln presenteras planeringsriktlinjer för att 

bidra till att utveckla Vindeln till en attraktiv centralort. Där redovisas 

utvecklingsområden för att bidra till en värdefull fritid genom 

tätortsnära fritids- och friluftsområden. För att skapa ett tätare centrum 

med goda möjligheter för att gå och cykla föreslås att bostäder i första 

hand ska tillkomma som komplettering av befintliga bostadsområden. 

För att underlätta resandet med kollektivtrafik är närheten mellan 

resecentrum och viktiga målpunkter, av betydelse för Vindelns 

utveckling. En viktig del är att kopplingen från resecentrum, längs med 

Järnvägsallén till Häradsvägen, tydliggörs och gestaltas som ett tydligt 

stråk. 

För att utveckla näringslivet i Vindeln förstärks befintliga industriområden 

och kompletteras med nya ytor. 

För att skapa ett rikare folkliv med en levande miljö som skapar 

möjligheter till kreativitet, möten och glädje är det viktigt att skapa 

förutsättningar för olika typer av arrangemang och utökat kulturutbud 

i centrum. Genom att förändra innehållet i vissa centrumnära lokaler, 

exempelvis lokaler med aktiviteter för unga människor, kan liv och 

rörelse i centrum behållas och utvecklas. Det är även viktigt att handeln 

samverkar genom exempelvis kampanjer, synkroniserade öppettider och 

marknadsföring.

Häradsvägen, Vindeln

Vindelns tätort fakta
ca 2350 invånare
ca 130 st arbetsställen, som 
sysselsätter ca 1100 personer

ca 730 st bostadshus
ca 20 st industrifastigheter

6 mil till Umeå
ca 50 minuter med bil
ca 50 minuter med buss
ca 40 minuter med tåg

Källa: SCB 2010
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I tätorten finns det ras- och skredområden. Vid exploatering är det 

mycket viktigt att undersöka markförhållanden i aktuellt område, se 

bilagan Befintliga förhållanden för ras- och skredområden i tätorterna 

samt kapitel 3 Miljöbedömning för redovisning av förhållningssätt 

inom ras och skred-områden. Förslagen som redovisas i tätortskartan 

ligger i huvudsak inom befintlig tätortsavgränsning samt inom befintlig 

industri- och jordbruksmark. Se vidare nästa kapitel, Miljökonsekvenser. 

Ny kompletterande bebyggelse i föreslagna områden bör tillåtas om det i 

övrigt är förenligt med PBL och Miljöbalken. 

Fortsatt planering

Kommunen har beslutat att ta fram en Fördjupad översiktsplan för 

Vindelns tätort. Den fördjupade översiktsplanen kommer att beskriva 

hur det fortsatta utvecklingsarbetet ska ske. I arbetet med att utforma 

centrum och identifiera attraktiva platser som stärker Vindelns identitet 

är det viktigt att skapa delaktighet bland kommunens alla medborgare, 

även de som inte bor i centralorten. Detta kan till exempel vara hur parken 

i Vindeln ska användas, hur platsen vid järnvägsstationen ska utformas 

eller hur ytorna vid Fritidscentrum ska användas.

Vindelns tätort

Se även bilagan 
Riksintressen där bl.a 

kulturmiljön Degerfors 
beskrivs närmare. 
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Planeringsriktlinjer Vindeln
1. Inom tätortsavgränsningen ska: 

• bostäder i första hand byggas som komplement i befintliga kvarter. 
• fler mötesplatser skapas och serviceutbudet förbättras. 
• centrum utvecklas genom ökad dialog, delaktighet och samarbete 

med näringsliv, handlare och andra aktörer.
• i centrumkärnan placeras byggnader i fastighetsgräns mot gatan och 

gränserna mellan kvartersmark och allmän platsmark tydliggöras.
• stora asfalterade ytor i centrum ses över och om möjligt kompletteras 

med planteringar, plattor, stenbeläggningar eller grus.
• funktionella och trafiksäkra gång- och cykelvägar prioriteras
• kulturmiljöer som är en del av Vindelns identitet lyftas fram och för-

stärkas. 

2. Jordbruksmark ska bevaras. Bebyggelsen i Västomån kompletteras med 
hänsyn till landskapsbild och åkermark. 

3. Friluftsområden ska utvecklas med kopplingar till stråk för skidåkning, 
promenader och skoteråkare. Även hotell, campingområden, slalombacke, 
forsränning samt jakt och fiske ska planeras i anslutning till älven. Det ska 
vara möjligt att bo nära fritidsintressen som exempelvis skidspår, hästar eller 
skoterleder.

4. Badplats vid Abbortjärn ska utvecklas.

5. Industriområden ska kompletteras med nya ytor. Lidbacken föreslås 
tydliggöras genom förbättrad skyltning och kompletteras med en hållplats 
för tågtrafik. 

6. Ny infart från väg 620 mot industriområdet vid Uven/Höken  utreds. 

7. Planskild korsning mellan väg och järnväg i tätorten ska säkerställa 
trafiksäkerheten och minska barriärer.

8. Utvecklingsområde vid älven för fritidsboende och besöksnäring ska 
planeras. Fritidsboendet ska ses som en resurs för hela kommunen.

9. Kvarnområdet ska ges möjlighet att utvecklas samtidigt som den unika 
kulturmiljön i hela tätorten värnas om.

10. Aktivitetsområde för BMX-bana, agility etc. ska utvecklas.

11. Resecentrum och dess koppling med centrum ska utvecklas.  

Se även bilagorna 
Befintliga förhållanden 
och Riksintressen där 

riksintressen, ras-, skred- och 
översvämnings-områden i 

tätorterna beskrivs närmare.

De vandrings- och skoterleder som går i och omkring tätorten ska utvecklas 
med fler målpunkter och koppla samman kommunens tätorter, rekreations- och 
naturområden.
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På kartan nedan redovisas de riksintressen som finns i Vindeln och dess 

närområde. 
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Attraktiv landsbygd
Vindelns kommun består till stor del av gles- och landsbygdsområden. 

I översiktsplanen har viktiga noder i kommunen identifierats för att 

stärka utvecklingen på landsbygden. I dessa noder finns möjligheter att 

skapa attraktiva boendemiljöer med strandnära lägen för åretrunt- och 

fritidshusbebyggelse.

Ett tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden (Landsbygdsutveckling 

i strandnära läge) finns antaget. På plankartan redovisas både antagna LIS-

områden och förslag till nya LIS-områden, där lättnader i strandskyddet 

föreslås för exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som 

bedöms kunna utveckla landsbygden.  Föreslagna LIS-områden ska alltså 

ses som framtida potentiella LIS-områden. Vid revidering av antagen 

LIS-plan är tanken att utpekade potentiella LIS-områden ska utgöra ett 

underlag för vidare analys och undersökning. För strandnära bebyggelse är 

det viktigt att beakta ras-, skred- och översvämningsrisker. Bedömningar 

har gjorts vid framtagande av utvecklingsområden i tätorterna för att helt 

utesluta byggnation på speciellt utsatta områden för ras och skred samt 

översvämning. Aktuella områden för ras och skred samt översvämning visas 

på kartor för tätorterna i bilagan Befintliga förhållanden. 

På kommande sidor beskrivs tätorterna Hällnä, Granö, Tvärålund 

och Åmsele utvecklingspotential med tillhörande kartor. På kartorna 

redovisas utvecklingsområden inom och i anslutning till tätorterna. I 

miljökonsekvensbeskrivningen finns förhållningssätt redovisade vid 

exploatering i exempelvis sandig, siltig eller lerig mark eller mark med 

översvämningsrisk.

För allmänna riktlinjer och mer 

information gällande LIS-planering se 

det tematiska tillägget Strandskydd 

i Umeåregionen. I tillägget finns 

planeringsriktlinjer gällande bebyggelse, 

vatten och avlopp, klimatförändringar, ras 

och skred samt bryggor och pirar.



38     Översiktsplan Vindeln • antagningsshandling

BAKGRUND • PLANFÖRSLAG • MILJÖKONSEKVENSER

38     Översiktsplan  för Vindeln • utställningshandling   38   Översiktsplan Vindeln

Granö
Granö ligger strategiskt placerat längs med väg E12 mellan Umeå och Lyck-

sele. Tätorten ska kompletteras med bebyggelse i huvudsak inom befintlig 

tätortsavgränsning för att kunna erbjuda närhet till service och kollektiv-

trafik. Planförslaget föreslår ett område för bostäder på Lönnberget och ett 

område kring Norrfors, bra lägen med fin utsikt över Umeälven samt närhet 

till Granö. Nya områden för strandnära bebyggelse föreslås i och i närhe-

ten av tätorten för att förtäta samhället. Kussjöns stränder är attraktiva för 

fritidshusbebyggelse. Orten utvecklas med gång- och cykelvägar samt med 

stråk för rekreation lokalt men också i närområdet. I Granö ska det vara 

möjligt att bo på större tomter, därför är det viktigt vid planering att det tas 

fram tomter i olika storlekar för människor med olika intressen och behov. 

Kulturmiljön i Granö utvecklas med tillägg som förstärker byns attraktivitet.

I tätorten finns det ras- skred- och översvämningsområden. Vid exploate-

ring är det mycket viktigt att undersöka markförhållanden i aktuellt område, 

se bilagan Befintliga förhållanden för ras- och skredområden i tätorterna 

samt kapitel 3 Miljöbedömning för redovisning av förhållningssätt inom ras 

och skred-områden. Föreslagna utvecklingsområden gällande bebyggelse 

ligger i huvudsak i anslutning till befintlig bebyggelse och bör tillåtas om det 

i övrigt är förenligt med PBL och miljöbalken. 

Nya exploateringsområden i Granö  kommer tillåtas när gällande 

vattenföreskrifter uppdaterats.

Planeringsriktlinjer Granö
1. Granös och Tegsnäsets strategiska placering längs med väg E12 ska tas till vara. 
2. Granö Beckasin/camping samt golfbana ska ges möjlighet att utvecklas. 
3. Trivsamma vandringsleder, utkikspunkter och utflyktsmål med service och övernattnings-

möjligheter ska främjas och utvecklas. 
4. Naturreservat och områden med speciellt höga naturvärden ska tas till vara. Dessa blir en 

del av besöksnäringen.
5. Ny bebyggelse ska uppföras främst inom befintlig tätortsavgränsning. 
6. Området runt Kussjön kan utvecklas med fritidsboende. 
7. Gång- och cykelvägar utvecklas i hela tätorten, även cykel- och ridled till Kussjön.
8. Ön kan göras mer tillgänglig genom att t.ex. bygga en bro och utveckla Ön till park- och 

friluftsområde. 
9. Attraktiva tomter längs med Umeälven ska locka människor till Granö.  

Området ska dock exploateras med försiktighet.

Granö fakta
ca 240 invånare
ca 10 st arbetsställen, som 
sysselsätter ca 30 personer

ca 130 st bostadshus
ca 5 st industrifastigheter

2,5 mil till Vindeln
ca 30 minuter med bil
ca 1 timme buss

7,5 mil till Umeå
ca 1 timme med bil
ca 1 timme och 30 minuter med buss

5,5 mil till Lycksele
ca 45 minuter med bil
ca 1 timme och 15 minuter med buss

Källa: SCB 2010

Se även bilagorna 
Befintliga förhållanden 
och Riksintressen där 

riksintressen, ras-, skred- och 
översvämningsområden i 

tätorterna beskrivs närmare.

De vandrings- och skoterleder som går i och omkring tätorten ska utvecklas med fler mål-
punkter och koppla samman kommunens tätorter, rekreations- och naturområden.

Se kapitel Vatten 
och avlopp för mer 

information om Granös 
vattenanläggning.
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På kartan nedan redovisas de riksintressen som finns i Granö och dess 

närområde. 
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Hällnäs
I Hällnäs sammanfaller väg- och järnvägsstråk samt Vindelälven. Värdefulla natur- 

miljöer bidrar till att besöksnäringen kan utvecklas. Isälvsleden som passerar orten 

ska tas till vara på och utvecklas. Tillkommande verksamheter och bostäder bör 

komplettera befintliga och centrala kvarter i Hällnäs för att stärka den sammanhållna 

bebyggelsen. Till det föreslås även viss exploatering i attraktiva lägen vid Vindelälven 

för ny bebyggelse samt utvecklingsområden för strandnära bebyggelse vid Stor- och 

Lillsandsjön. Bebyggelse ska utformas med tanke på den vackra landskapsbilden och 

omgivande kulturmiljöer. I Hällnäs ska det vara möjligt att bo på större tomter, där-

för är det viktigt vid planering att det tas fram tomter i olika storlekar för människor 

med olika intressen och behov. Vägarna inom orten kompletteras med gång- och 

cykelvägar, exempelvis till skolan. Genom att utöka industriområden kan det lokala 

näringslivet fortsätta utvecklas. Fotbollsplanen bör placeras mer centralt i orten än 

vad den är idag. 

I tätorten finns det ras- skred och översvämningsområden. Vid exploatering är det 

mycket viktigt att undersöka markförhållanden i aktuellt område, se bilagan Befint-

liga förhållanden för ras- och skredområden i tätorterna samt kapitel 3 Miljöbedöm-

ning för redovisning av förhållningssätt inom ras och skred-områden. Föreslagna 

utvecklings-områden gällande bebyggelse ligger i huvudsak i anslutning till befintlig 

bebyggelse och bör tillåtas om det i övrigt är förenligt med PBL och miljöbalken. 

Planeringsriktlinjer Hällnäs
1. Hällnäs centrum, i korsningen Lyckselevägen och Vindelvägen, ska tydliggöras och förstärkas 

som en central plats i orten.

2. Hjuken kompletteras med fritidshusbebyggelse och boende för besökare i attraktiv kulturmiljö. 
Området ska lämplighetsprövas då det förekommit ras, skred och översvämningar i området.

3. En bro anläggs över Hjuksån för att möjliggöra rundtur. Stigar, grillplatser etc. anordnas på 
lämpliga platser.

4. Storsandsjö och Lillsandsjö ska utvecklas med fritidsboende.

5. Utveckling av industriområden möjliggörs genom upprättande av planer samt kopplig till 
centrum via gång- och cykelväg.

6. Kulturmiljön kring Sanatoriet har stor potential att utvecklas för både boende och exempelvis 
turism/konferens. Området kopplas samman med centrum via gång- och cykelväg.

7. Gång- och cykelvägarna ska koppla samman viktiga målpunkter som exempelvis skola, buss- och 
tåghållplats.

Hällnäs fakta
ca 260 invånare
ca 20 st arbetsställen, som 
sysselsätter ca 70 personer

ca 140 st bostadshus
ca 5 st industrifastigheter

1,5 mil till Vindeln
ca 15 minuter med bil
ca 30 minuter med tåg

7 mil till Umeå
ca 1 timme med bil
ca 1 timme och 15 minuter 
med tåg

Källa: SCB 2010

De vandrings- och skoterleder som går i och omkring tätorten ska utvecklas med fler 
målpunkter och koppla samman kommunens tätorter, rekreations- och naturområden.

Se även bilagorna 
Befintliga förhållanden 
och Riksintressen där 

riksintressen, ras-, skred- och 
översvämningsområden i 

tätorterna beskrivs närmare.
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På kartan nedan redovisas de riksintressen som finns i Hällnäs och dess 

närområde. 
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Tvärålund
Tvärlålunds närhet till Umeå innebär att orten har stor potential som 

pendlingsort till Umeå, vilket skapar goda förutsättningar för en positiv 

utveckling. Tvärålund ligger även nära Vännäs, dit många av kommunen 

gymnasiestudenter dagpendlar. För att bidra till förtätning av orten 

föreslås i första hand områden för bostadsutveckling i anslutning till 

befintlig bebyggelse. Gång- och cykelvägar ska anläggas, exempelvis i 

riktning mot Vindeln men även inom byn. Området öster om järnvägen 

och längs med Östra vägen är lämpliga för ny bebyggelse. Dessa 

områden bör planläggas. Området kring Storsjön och Söderbäcksjön 

utgör attraktiva lägen för fritidshusbebyggelse. Det finns områden 

med höga naturvärden kring Tvärålund, exempelvis Ramselekludden, 

Mjösjö och Dammen. Dessa ska fortsätta utvecklas för att skapa 

förutsättningar för besöksnäring och rekreation i närområdet. Föreslagna 

utvecklingsområden bör tillåtas om det i övrigt är förenligt med PBL och 

miljöbalken.

Tvärålund fakta
ca 260 invånare
ca 20 st arbetsställen, som 
sysselsätter ca 60 personer

ca 120 st bostadshus
ca 7 st industrifastigheter

1,5 mil till Vindeln
ca 15 minuter med bil
ca 1 timme med buss

5 mil till Umeå
ca 45 minuter med bil
ca 45 minuter med buss

Källa: SCB 2010

De vandrings- och skoterleder som går i och omkring tätorten ska utvecklas 
med fler målpunkter och koppla samman kommunens tätorter, rekreations- och 
naturområden.

Planeringsriktlinjer Tvärålund
1. Tågstopp ska möjliggöras med ny plattform. Nya bostadsområden nära stationen planläggs.

2. Området kring Storsjön och Söderbäcksjön ska planeras för fritidshusbebyggelse.

3. Nya bostadsområden ska planeras öster om Tväråträsk och längs med Östra vägen.

4. Vid den äldre jordbruksbyn Ramsele finns ett antaget LIS-område som ska kompletteras 
med både fritidsbostäder och permanentboende. Området är dock utpekat som speciellt 
utsatt för ras och skred, vilket ska beaktas vid planläggning. 

5. Områden längs med Umeälven utgör attraktiva område för strandnära boende. 
Exploatering ska dock ske med försiktighet då det finns områden med risk för höga flöden 
och skred och ras. Allmänhetens tillgänglighet till området ska beaktas och utvecklas.

6. Ramselekludden, Mjösjö och Dammen är områden med höga rekreationsvärden som ska 
fortsätta utvecklas och förses med exempelvis grillplatser, bänkar, stigar, cykelleder och 
utsiktstorn.

7. Viktig jordbruksmark kring tätorten ska ges möjlighet att utvecklas. Se även bilagorna 
Befintliga förhållanden 
och Riksintressen där 

riksintressen, ras-, skred- och 
översvämningsområden i 

tätorterna beskrivs närmare.
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Riksintressen i Tvärålund
På kartan nedan redovisas de riksintressen som finns i Tvärålund och dess 

näromårde. 
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Åmsele
Åmsele tätort ligger i kommunens norra del. Byn har ett vackert läge vid 

Vindelälven, och ligger på vardera sida om Åmans utlopp. Abborrträsket är 

en sjö i det stora sjösystemet öster om Åmsele med potential för strandnära 

landsbygdsutveckling. Åmsele tågstation ligger fyra kilometer söder om 

tätorten. Tågtrafiken längs tvärbanan mellan Inlandsbanan och Stambanan 

passerar här och består av pendlingstrafik mellan Storuman, Lycksele och 

Umeå. Ett tågstopp på Åmsele station skulle ha positiv påverkan för ortens 

utveckling. De vandringsleder som går till/från eller kring samhället är av 

stor betydelse för turismen och bör ges möjlighet att utvecklas.

Tätorten består av en radby med jordbruk på vardera sida om väg 363. 

Tydligare entréer till byn skulle förstärka samhällets identitet. Motor- 

banan/flygfältet är ett viktigt område för det lokala näringslivet. 

I tätorten finns det ras- och skredområden. Vid exploatering är det mycket 

viktigt att undersöka markförhållanden i aktuellt område, se bilagan 

Befintliga förhållanden för ras- och skredområden i tätorterna, se bilagan 

Befintliga förhållanden för ras- och skredområden i tätorterna samt kapitel 

3 Miljöbedömning för redovisning av förhållningssätt inom ras och skred-

områden. Föreslagna utvecklings-områden gällande bebyggelse ligger i 

huvudsak i anslutning till befintlig bebyggelse och bör tillåtas om det i övrigt 

är förenligt med PBL och miljöbalken. 

Planeringsriktlinjer Åmsele
1. Tätorten ska ges möjlighet att växa i riktning mot Åmans utlopp. 

2. Träffpunkterna bensinstationen och vid affären ska prioriteras vid underhåll och ges en 
tydligare profil för att förstärka Åmseles identitet.

3. Entréer till byn ska förstärkas genom exempelvis ”vägportar” och planteringar. 

4. Jordbruket och det öppna landskapet ska bevaras och utvecklas.

5. Befintligt industriområde och området vid motorbanan/flygfältet ska säkerställas för 
näringslivets utveckling.

6. Friluftsområdet längs Åman rustas upp och görs mer tillgängligt.

7. Åmsele ges möjligheter till att utöka turistnäringen genom nya utvecklingsområden för 
fritidshusbebyggelse, eller annan turistverksamhet som exempelvis vandringsleder. 

8.  Kulturmiljön kring kvarnen ges möjlighet att utvecklas och stärker ortens identitet. 

Åmsele fakta
ca 200  invånare
ca 15 st arbetsställen, som 
sysselsätter ca 40 personer
ca 130 st bostadshus
ca 7 st industrifastigheter 

4,6 mil till Vindeln
ca 45 minuter med bil
ca 1 timme och 15 minuter 
med buss

10,5 mil till Umeå
ca 1 timma och 30 minuter 
med bil
ca 2 timmar och 30 minuter  
med buss

5 mil till Lycksele
ca 1 timma med bil
ca 3 timmar buss

Källa: SCB 2010

De vandrings- och skoterleder som går i och omkring tätorten ska utvecklas med fler 
målpunkter och koppla samman kommunens tätorter, rekreations- och naturområden.

Se även bilagorna 
Befintliga förhållanden 
och Riksintressen där 

riksintressen, ras-, skred- och 
översvämningsområden i 

tätorterna beskrivs närmare.
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Riksintressen i Åmsele
På kartan nedan redovisas de riksintressen som finns i Åmsele och dess 

näromårde. 

Abborträsket

Kvarnbrännan
Vallnäs

Småtjärn

Abborrträsk

!F

!F

Noret

Bjursele

Björkede

Pellmyran

Mörttjärn

Hjukensjön

Vindelälven

Norrholm

Flarken
Östersjön

!LIS

!LIS

0 1 2km0,5

Åmsele
RIKSINTRESSE

Naturvård

Friluftsliv

Kultur

Natura2000

Rennäringen
Kärnområde

Svår passage

Flyttled

Utvecklingsområde industri/handel

Utvecklingsområde jordbruk

Område med höga rekreationsvärden

Vandrings- och skoterled

Potentiellt LIS-område 

LIS-område antaget Umeåregionen

Utvecklingsområde bostäder

!F

Område med högt kulturvärde

!F

ÅMSELE RIKSINTRESSE

Översiktsplan 
Vindelns kommun

Planförslag

RIKSINTRESSEN

Natura-2000

Rennäring

Kultur

Friluftsiv

Naturvård

!LIS
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3Miljökonsekvenser

Kaptiel 3 Miljökonsekvenser. I följande kapitel 
beskrivs miljökonsekvenserna av planförslaget.
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Sammanfattning 
Den fysiska planeringen ska medverka till att nå en långsiktigt hållbar 

utveckling. I det arbetet är kommunens översiktsplanering ett viktigt 

instrument. 

Det övergripande målet med den nya översiktsplanen är att skapa 

fysiska förutsättningar för att förverkliga kommunens vision. För att 

göra detta har sju strategiska utvecklingsområden identifierats och 

planeringsriktlinjer inom vardera område tagits fram. Viktiga noder 

(kommunens tätorter) har identifierats för att stärka kommunens 

utveckling. Föreslagna utvecklingsområden gällande bebyggelse i 

tätorterna ligger i huvudsak i anslutning till befintlig bebyggelse för 

att kunna nyttja befintlig service och infrastruktur. Dessa förändringar 

innebär ingen eller marginell påverkan på befintliga riksintressen 

och bör tillåtas om det i övrigt är förenligt med PBL och miljöbalken. 

Utpekade utvecklingsområden i strandnära lägen föreslås för att 

ta tillvara på de attraktiva möjligheter som erbjuds för att främja 

utveckling i hela kommunen. För att utveckla kommunen som 

besöksmål och för dess näringsliv föreslås kommunikationer till, från 

och inom kommunen prioriteras. Viktiga väg- järnvägs och älvstråk 

har markerats på plankartan. Sammantaget planeras ingen betydande 

förändring av mark- eller vattenanvändning att ske. 

En bedömning av de konsekvenser som kan uppstå vid planens 

genomförande har gjorts. Konsekvenser för områdena rekreation 

och friluftsliv, kulturmiljö, trafik och buller samt folkhälsa bedöms 

bli positiva i och med planens genomförande. Detta då planförslaget 

prioriterar attraktiva boendemiljöer med bland annat tillgänglig 

kollektivtrafik, bra gång- och cykelvägar, höga natur- och kulturvärden 

och fler mötesplatser. Då planförslaget inte innebär någon större 

förändring av den befintliga mark- och vattenanvändningen i 

kommunen bedöms konsekvenserna för områdena naturvärden, 

skogsbruk, risker utmed älvarna, klimat och energi, vatten samt 

strandskydd bli inga eller försumbara. 

En riskanalys har genomförts. Fyra riskfaktorer har bedömts vara 

aktuella för Vindelns kommun; översvämning, erosion, ras och skred, 

kommunikationer samt närhet till strömmande vatten och svaga isar. 
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Sannolikheten för samtliga faktorer har bedömts till liten risk eller liten 

till måttlig risk. 

Inom MKB-arbetet har en bedömning gjorts om de 16 nationella 

och regionala miljömålen kan uppfyllas. Sammantaget bedöms 

översiktsplanen och de förslag som finns redovisade bidra till att 

miljömålen uppnås, då de förändringar som föreslås är relativt små och 

i första hand sker inom befintliga eller i nära anslutning till befintliga 

bebyggda miljöer. 

Avslutningsvis har även en sammanfattande hållbarhetsbedömning 

gjorts. Översiksplanens förslag anses bidra till en hållbar utveckling i 

Vindelns kommun. 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller inget så kallat noll-

alternativ (om planen inte genomförs) eller rimliga alternativ till 

planförslaget, då utvecklingsförslagen är relativt få och måttliga. 

Osäkerheterna i såväl utvecklingsplanerna som osäkerheterna 

beträffande tillväxt och utveckling är stora. 
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Miljöbedömning
För att avgöra hur översiktsplanen medverkar till en hållbar utveckling 

görs en miljöbedömning. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanens 

konsekvenser när det gäller inverkan på miljön, betydelsen för 

hälsa och säkerhet, hushållning med naturresurser, sociala samt 

samhällsekonomiska aspekter tydligt framgå.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekterna i 

planen. Miljöbedömningen fokuserar på den betydande miljöpåverkan 

som planens genomförande kan antas orsaka. Enligt förordningen 

om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) ska en 

miljöbedömning göras för en översiktsplan om planen medger 

förutsättningar för kommande tillstånd enligt miljöbalken. Enligt MKB-

förordningen antas en översiktsplan innebära betydande miljöpåverkan. 

En miljöbedömning ska således göras.

Avgränsning
En miljökonsekvensbeskrivning ska, enligt miljöbalken 6 kap. 12§,  i första 

hand behandla betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma på 

biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, 

vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, 

forn- och kulturlämningar och annat kulturarv. Det inbördes förhållandet 

mellan dessa ska beskrivas. 

Samråd har skett med länsstyrelsen beträffande miljöbedömningens 

avgränsning och omfattning. Den geografiska avgränsningen följer 

planområdet, det vill säga utgår från kommunens gällande kommungräns. 

Noll-alternativ

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av 

miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte 

genomförs, ett så kallat nollalternativ. Detta för att belysa skillnaden 

mellan exploatering och icke exploatering. Mot bakgrund av de få 

och måttliga utvecklingsförslag som finns i denna översiktsplan blir 

det inte särskilt belysande att fördjupa en analys av ett nollalternativ. 

Osäkerheterna i såväl utvecklingsplanerna som osäkerheterna beträffande 

tillväxt och utveckling är för stora.
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Alternativa lokaliseringar

I miljökonsekvensbeskrivningen ska rimliga alternativ med hänsyn 

till planens syfte identifieras, beskrivas och bedömas. Precis som 

gällande för nollalternativet så är det inte särskilt belysande att fördjupa 

alternativa lokaliseringar. När det gäller bebyggelseområden så föreslår 

översiktsplanen både utveckling av tätorterna samt viss ny bebyggelse på 

landsbygden i strandnära lägen. För att minska behovet av transporter 

föreslås i första hand förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse. 

I vissa områden föreslås ytterligare områden för fritidshusbebyggelse som 

kan bidra till viss ökning av transporter. Dock innebär dessa områden en 

möjlighet till att bibehålla en levande landsbygd genom att bland annat 

underlag för service med mera förstärks. 
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Nedan följer en genomgång och bedömning av de konsekvenser som kan 

uppstå vid översiktsplanens genomförande. Bedömningen illustreras 

av en barometer som visar värdering av tänkbara konsekvenser som 

översiktsplanen innebär. 

Naturvärden
Flera områden i kommunen omfattas av riksintresse för naturvård och/

eller Natura 2000. Särskild hänsyn har tagits till dessa vid framtagande 

av utvecklingsområden i strandnära läge och omfattningen av dem har 

därför begränsats. Detsamma gäller de områden som ligger intill Natura 

2000-områdena Vindelälvens biflöden, Jävtjärn och Sävarån. Planförslaget 

innebär inte någon påverkan på den biologiska mångfalden. I övrigt är 

nya bebyggelseområden främst föreslagna intill befintliga. I första hand 

föreslås att befintliga täkter ska nyttjas och att stor hänsyn ska tas till miljö- 

och naturvärden samt transportbehov vid etablering av nya.

Besöksnäringen i Vindeln bygger i största del på kommunens natur- och 

kulturvärden. I planen prioriteras näringens möjligheter att utvecklas och 

därmed förstärks kommunens naturvärden.

Konsekvenserna för naturvärden bedöms som inga eller försumbara.  

Rekreation och friluftsliv
Vindelns kommuns grönområden ger en skogskänsla, utblickar och vyer 

över älvar och sjöar, kulturhistoria och artrikedom. Tillgängligheten till 

vandringsleder och naturområden blir bättre med nya broar, gång- och 

cykelvägar, utökad kollektivtrafik samt genom att cykel- och vandringsleder 

upprustas. Vidare föreslås i planen att utbud av exempelvis friluftsaktiviteter, 

grillplatser, camping, hotell, friluftsområden utökas och nya, lämpliga 

områden för fritidshusbebyggelse anges. Rekreationsvärden för frilufts-

aktiviteter kommer därför att öka. Eftersom bottenfauna och fisk inte 

Stora eller mycket stora 
negativa konsekvenser

Stora eller mycket stora 
positiva konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Små positiva konsekven-
ser

Inga eller försumbara 
konsekvenser

Värdering av konsekvens 
för naturvärden

Miljökonsekvenser

Värdering av konsekvens 
för rekreation och frilufts-
liv
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kommer att påverkas kommer det finnas utrymme för fiske som i nuvarande 

omfattning. Kommunen är stor till ytan och glest befolkad, möjlighet till 

tystnad kommer därför att kvarstå då ny bebyggelse främst planeras intill 

befintlig. Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv positiva. 

Kulturmiljö
Om de befintliga åkrarna i byarna kommer att brukas kan kulturlandskapet 

hållas öppet även i fortsättningen. Vid eventuell komplettering 

av bebyggelse ska hänsyn tas till landskapsbild och åkermark. 

Planförslaget innebär att kulturmiljöer lyfts fram och förstärks som 

en del av kommunens identitet. Ambitioner finns att öka kunskapen 

om Vindelns kulturhistoria bland invånare och besökare. Riksintresse 

för kulturmiljövård bedöms inte påverkas av planförslaget. Vad som 

skulle kunna ske om  befolkningstrenden fortsätter är att det öppna 

jordbrukslandskapet kan växa igen och byggnader förfalla som följd 

av bristande underhåll. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms 

sammantaget som  positiva.

Skogsbruk
Skogsbruksmark tas i anspråk av ny bebyggelse men det rör sig om mindre 

områden. Konsekvenserna för skogsbruk bedöms som inga eller försumbara. 

Trafik och buller
I översiktsplanen föreslås kommunikationer utvecklas på utvalda strategiska 

stråk i kommunen. Den befintliga spårtrafiken föreslås utökas med fler 

stopp vilket innebär att spårtrafiken blir mer tillgänglig för fler personer. 

Översiktsplanen innebär att det läggs resurser på kollektivtrafiken i, till 

och från kommunen. En ökad befolkning, eller fler arbetspendlare skulle 

innebära en ökad trafikmängd, men samtidigt ett bättre underlag för 

kollektivtrafiken och därmed bättre möjligheter för fler stopp och tätare 

avgångar. Enligt planförslaget ska trafiksäkra och funktionella gång- 

och cykelvägar anläggas i och mellan de större tätorterna, och därmed 

kan antalet bilresor minska. Sammantaget bedöms trafiksituationen i 

kommunen ha en positiv utveckling ur ett miljöperspektiv. Översiktsplanens 

förslag innebär att en viss ökning av buller från spårtrafiken , väg 363 och 

E12 samt industriverksamhet kan ske. Bullernivåerna för bil- och tågtrafik 

samt från industriverksamhet får inte överstiga gällande riktlinjer för 

bostäder och friluftsområden och ska beaktas vid planering av nya områden. 

Värdering av konsekvens 
för kulturmiljö

Värdering av konsekvens 
för skogsbruk

Värdering av konsekvens 
för trafik och buller
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Det finns tysta platser i kommunen, vilka enligt planen är det viktigt 

att behålla. Kommunen ska aktivt arbeta med att bygga bort buller och 

minimera antalet hushåll som är utsatta för bullerstörningar.

I arbetet med en fördjupad översiktsplan över Vindelns tätort bör en  

analys av transport av farligt gods på väg och järnväg genomföras. 

Rennäringen
Rennäringen ska enligt planförslaget ses som en viktig grön näring.  Det 

poängteras att det är viktigt att rennäringen som beror av naturen och dess 

betesmarker inte fråntas dessa. De exploateringsförslag som föreslås ligger 

i de flesta fall i anslutning till redan befintlig bebyggelse vilket bör innebära 

minimerad störning för rennäringen. I planförslaget har det uttryckts att det 

vid exploatering är viktigt att samråda med berörd sameby för att minimera 

exploateringens påverkan på rennäringen. Planförslaget bedöms inte 

påverka rennäringen i kommunen.

Risker utmed älvarna
De största riskerna längs med älvarna är översvämningar, ras och skred. 

Riskerna finns idag och kan öka i takt med klimatförändringarna. Vid 

händelse av översvämning kan skadorna bli stora på områden och byggna-

der längs med älven. Konsekvenserna kan bli negativa och stora, men med 

rätt åtgärder blir konsekvenserna små eller inga alls. Enligt översiktsplanen 

planeras ingen exploatering längs med älvarna på de områden där särskild 

ras-, skred - eller översvämningsrisk identifierats. Bebyggelse ska ske  med 

särskild hänsyn och med god marginal till kända gränsnivåer. Då exploate-

ring sker på områden med sandig, siltig eller lerig mark eller där översväm-

ningar är kända bör en geoteknisk undersökning utföras. 

Kommunikationer
Kommunikationer i kommunen ska enligt planförslaget utvecklas i 

och med att reseunderlaget ökar. Planförslaget innebär satsningar på 

kollektivtrafiken exempelvis genom den stationsnära bostadsplaneringen. 

Vilket innebär förbättringar för kommunens kommunikationer. Det föreslås 

satsningar på gång- och cykelvägar vilket innebär att kommunikationerna 

kommer att förbättras även för barn och ungdomar. Kommunikationerna 

i kommunen bedöms påverkas positivt i och med planförslagets 

genomförenade. 

Se bilagan Miljö och 
riskfaktorer för karta 

och beskrivning 
av ras-, skred och 

översvämningsområden  
i Vindeln. 

Värdering av konsekvens 
för risker utmed älvarna

Värdering av konsekvens 
för kommunikationer

Värdering av konsekvens 
för rennäringen
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Folkhälsa
Översiktsplanen föreslår många nya rekreations- och idrottsområden för 

att möjliggöra både planerade och spontana aktiviteter. Eftersom planför-

slaget är förankrat genom tidiga dialogmötena på bland annat skolor och 

förskolor finns ett barnperspektiv med i förslaget.  Inom tätorterna kan fler 

gång- och cykelvägar bidra med möjlighet till mer vardagsmotion. Planför-

slaget verkar även för att skapa en trygg miljö bland annat genom att skapa 

mötesplatser och trivsamma områden i kommunen men även genom att 

ställa krav på utformning och förvaltning av offentliga rum. Planförslaget 

innebär ökade förutsättningar för ett aktivt liv i alla åldrar och därmed 

bedöms planförslaget ha positiv påverkan på folkhälsan i kommunen. 

Klimat och energi
Ny bebyggelse genererar mer trafik och energi för uppvärmning. Dock är 

den planerade exploateringen av nya byggnader av mindre omfattning och 

därför blir de negativa konsekvenserna små. Det är viktigt att vid ny- eller 

ombyggnation bidra till energieffektiv resursanvändning genom att bland 

annat att ta hänsyn till husets placering och energianvändning. De nya 

områden som föreslås för bostäder eller andra verksamheter ligger främst 

i nära anslutning till befintlig bebyggelse, vilket innebär att befintlig infra-

struktur, för exempelvis fjärrvärme, kan användas. Planförslaget innebär 

även en utveckling av kollektivtrafiken genom att exempelvis planera 

bostäder och verksamheter i stationsnära lägen. Detta minskar miljöpå-

verkan i och med att utsläppen från trafik minskar. Planförslaget bedöms 

ha negativ, dock mycket liten, påverkan på klimat och energi.

Vatten
I de områden där ny bebyggelse föreslås i anslutning till skyddsområden 

för vattentäkter ska skyddsföreskrifter för området följas. Se Vindelns 

kommuns föreskrifter gällande exploatering i vattenskyddsområden. I 

planförslaget har hänsyn tagits till de intressen som skyddar kommunens 

älvar och vattendrag. Planförslaget innebär att stor försiktighet ska iakttas 

vid exploatering i anslutning till  eller i område som kan påverka  ett 

vattenområde. Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på 

vattenkvalitén i Vindelns kommun. 

Värdering av konsekvens 
för klimat och energi

Värdering av konsekvens 
för vatten

Värdering av konsekvens 
förfolkhälsa
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Strandskydd
Planförslaget föreslår utveckling av landsbygden delvis genom att bygga 

bostäder i strandnära lägen. Parallellt med detta ska offentliga strandmil-

jöer iordningställas. För att bevara naturvärden kommer största delen av 

stränderna i Vindeln fortsätta vara orörda. Det är viktigt att hänsyn tas 

till unika naturvärden som finns i och omkring vattenområden i Vindeln. 

Strandskyddet bedöms bli negativt påverkat i liten omfattning. Se även 

tematiska tillägget Strandskydd i Umeåregionen, samt översiktsplanens 

miljö- och riskbilaga. 

Riskanalys
Översvämning, erosion, ras och skred, kommunikationer samt närhet till 

strömmande vatten och svaga isar är de riskfaktorer som bedöms aktuella 

för Vindelns kommun. Genom rekommendationer för bebyggelse beträf-

fande närhet till E12 och järnvägen med farligt gods bedöms i princip alla 

riskfaktorer klaras i kommande planering. Se tabell nedan för samman-

ställning av risker och åtgärder. 

Denna riskmatris har tagits fram genom att bedöma sannolikhet och kon-

sekvens, d.v.s. egentlig risk. Riskkällor som är aktuella i Vindelns kommun 

har identifierats, sannolikheten att risken ska ske har sedan bedömts och i 

den sista kolumnen har lämplig åtgärd föreslagits. 

Riskkälla Vad kan ske Bedömning av 
sannolikhet

Åtgärder i Översiktsplan/ 
detaljplanering/bygglov

Översvämning Högt vattenstånd vid 
extrema flöden

Liten till måttlig risk Föreslagna nya bebyggelseområden i ÖP har 
valts med hänsyn till risk för översvämning. 
Hanteras närmare i detaljplanering/bygglov. 

Erosion, ras och skred Erosion kan skapa in-
stabilitet som kan leda 
till ras och skred.

Liten till måttlig risk Föreslagna nya bebyggelseområden i ÖP har 
valts med hänsyn till risk för ras och skred. 
Hanteras närmare i detaljplanering/bygglov.

Kommunikationer Olycka med transport 
av farligt gods på väg 
E12, väg 363 eller 
järnväg

Liten till måttlig risk Risk med transport av farligt gods utreds 
närmare i kommande planeringsskeden.

Närhet till strömmande 
vatten, svaga isar

Risk för drunknings- 
olyckor

Liten risk Frågan hanteras i detaljplanering/bygglov.

Värdering av konsekvens 
för strandskydd
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Kommunens bedömning om 
de nationella och regionala 
miljömålen kan uppfyllas
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 14 etappmål 

och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger riktningen för den 

samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 

miljökvalitetsmålen ska nås. I målet står också att arbetet med att lösa de 

svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar 

miljö- och hälsoproblem till andra länder. Etappmålen är steg på vägen 

för att nå ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra 

och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen anger inte önskade 

tillstånd för miljön, de läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till. Preciseringarna förtydligar målen och används 

i det löpande uppföljningsarbetet av målen. Länsstyrelsen i Västerbotten 

arbetar med regionala miljömål som följer de nationella miljömålen. 

Nedan redovisas respektive miljömål och hur denna översiktsplan 

påverkar de olika miljömålen. 

Begränsad klimatpåverkan
Den generella utvecklingen i dagens samhälle påverkar klimatet negativt. 

Koldioxid och andra växthusgaser släpps ut i ökad utsträckning. I 

Västerbottens län har utsläppen av växthusgaser minskat sedan 1990 

men det krävs stora insatser för att det ska fortsätta minska, framför allt 

inom transportsektorn. Kommunen har bl.a. tagit fram mål angående 

användning av förnyelsebara drivmedel och tillämpning av sparsam 

körning. Förutsättningar för ökad kollektivtrafik och ökat  gång- och 

cykelresande kan, så som i planen, skapas genom förtätning av bebyggelse, 

närhet till kollektivtrafik, pendlarparkeringar och fler gång- och 

cykelvägar. Sammantaget bedöms översiktsplanen att Vindelns kommuns 

klimatpåverkan minskar.

Begränsad 

klimatpåverkan

Generations-
målet
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Frisk luft
Nationellt sett är utvecklingen, vad gäller luftkvalitet, i huvudsak positiv, 

men trender gällande olika utsläpp och halter varierar. Det kalla klimatet 

i länet orsakar tidvis höga luftföroreningshalter i de större orterna, men 

även på andra speciellt utsatta platser. Vägtrafik är den största källan i 

städerna, medan vedeldning bidrar mest i mindre samhällen. Halterna 

av föroreningar minskar generellt i länet med undantag för kvävedioxid 

och marknära ozon. I Vindelns tätort har luftmätningar genomförts fram 

till år 2001. Luftkvaliteten bedöms inte försämras i och med planens 

genomförande. Sammantaget bedöms översiktsplanen bidra till att uppnå 

miljömålet.

Bara naturlig försurning
Många av Sveriges sjöar är försurade på grund av människans olika 

verksamheter. Trots att det skett en avsevärd förbättring utgör 

försurningen alltjämt ett av de största hoten mot länets naturmiljöer. 

Sedan 1991 pågår kalkning av sjöar i Sävaråns sjösystem.  Sammantaget 

bedöms översiktsplanen bidra till att uppnå miljömålet.

Giftfri miljö
Kemikalieanvändningen ökar och därmed risken att ämnen sprids 

globalt. Dålig kunskap om kemiska ämnens farliga egenskaper och deras 

förekomst i miljön försvårar möjligheten att nå målet i länet. Kommunen 

har tagit fram mål angående farligt avfall som ska nås genom bland 

annat fler och bättre insamlingsmöjligheter. Sammantaget bedöms 

översiktsplanen bidra till att uppnå miljömålet.

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att fungera som ett skyddande 

lager mot den skadliga UV-strålningen från solen. Länets prognos för 

ozonsiktets återhämtning är positiv och den nationella bedömningen 

2012 är att målet nås till 2020. Kommunen har tagit fram mål angående 

inlämnade frys- och kylmöbler samt aerosoler. Sammantaget bedöms 

översiktsplanen inte bidra till någon negativ påverkan på miljömålet.

Frisk luft

Bara naturlig

försurning

Giftfri miljö

Skyddande 
ozonskikt
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Säker strålmiljö
Länets prognos för det som omfattar strålskyddsprinciper, radioaktiva 

ämnen och elektromagnetiska fält bedöms vara god. Målet gällande 

exponering för UV-strålning bedöms inte nås. Information och rådgivning 

är viktiga insatser. Tillsyn i dessa frågor är statligt styrda. Det område 

kommunen ansvarar över inom detta målområde är att via den fysiska 

planeringen och tillsynen minska och förebygga radon i vatten, mark och 

bostäder. Hänsyn till detta är taget i översiktsplanen och de förslag som 

finns redovisade bedöms bidra till att uppnå miljömålet. 

Ingen övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller 

vattnet. Övergödningsproblemen i länet är små då länet främst består av 

skogs- och fjällmark som inte drabbas på samma sätt som jordbruksmar-

ker. Dock har länet lokala problem i sjöar, vattendrag och kustområden. 

Översiktsplanen föreslår att kommunen ska ta fram en vatten- och av-

loppsplan för att bland annat minska utsläpp vid övergödda sjöar. Sam-

mantaget bedöms översiktsplanen bidra till att uppnå miljömålet.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag är viktiga för olika växt- och djurarter.  

I Västerbottens sjöar och vattendrag ska den biologiska mångfalden 

säkerställas genom att skydda, återställa eller återskapa viktiga livsmiljöer. 

Tillståndet för länet 2013 har förbättrats men fortfarande finns stora 

skydds- och åtgärdsbehov. I de framtagna förslagen i översiktsplanen har 

hänsyn tagits till känsliga vattenmiljöer genom hänsynsfull placering av 

bebyggelse. Sammantaget bedöms översiktsplanen bidra till att uppnå 

miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 

samt bidra till god livsmiljö för växter och djur. En regional 

vattenförsörjningsplan tas fram och kommunerna inrättar/reviderar 

fler vattenskyddsområden i dagsläget. Arbete med riksintresse för 

dricksvattenanläggningar pågår liksom samverkan kring åtgärder. 

Utvecklingen för målet anses positiv i länet men kunskap om grundvattnet 
Grundvatten av  
god kvalitet

Levande sjöar och 
vattendrag

Säker strålmiljö

Ingen övergöd-
ning
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behöver öka. Kommunen har bland annat tagit fram mål att deponier 

och mellanlagringsplatser för avfall inte ska ge negativ påverkan på 

grundvattnet. Sammantaget bedöms översiktsplanen inte bidra till någon 

förändring beträffande miljömålet.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Miljömålet är inte relevant för Vindelns kommun. 

Myllrande våtmarker
Många av Västerbottens våtmarker har skadats av utdikning och annan 

påverkan. Våtmarker skadas fortfarande i samband med skogsbruk 

och exploatering. Våtmarksskyddet går långsamt i länet. Sammantaget 

bedöms översiktsplanen inte medföra till någon förändring beträffande 

miljömålet.

Levande skogar
Skogens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden ska bevaras samt kulturmiljö- och sociala 

värden värnas. För Vindelns kommun är miljömålet levande skogar 

ett mål som bidrar till att lyfta upp Vindelns unika värden och bli en 

attraktiv destination. Översiktsplanens förslag lyfter fram områden med 

höga natur- och kulturvärden som skyddsvärda och utvecklingsbara. 

Sammantaget bedöms översiktsplanen bidra till att uppnå miljömålet.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

I översiktsplanen har tätortsnära jordbruksmark lyfts fram för att bidra till 

att bibehålla och utveckla landsbygden och dess värden för kommunen. 

Sammantaget bedöms översiktsplanen bidra till att uppnå miljömålet.

Storslagen fjällmiljö
Miljömålet är inte relevant för Vindelns kommun. 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Myllrande 
våtmarker

Levande skogar

Ett rikt 
odlingslandskap
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God bebyggd miljö
Bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt, så att en långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten och andra resurser främjas. Kommunerna i 

Umeåregionen har gått samman för att upprätta kommunöverskridande 

tillägg till översiktsplanen gällande strandskydd och vindkraft vilket 

bedöms positivt. De bebyggelseområden som föreslås i planen finns i 

första hand inom befintliga tätortsavgränsningar. Detta för att nyttja 

mark , vatten och andra resurser på ett effektivt sätt. Genom förtätning 

förbättras underlaget för service, handel och kollektivtrafik vilket bidrar 

till god boendemiljö. Hänsyn har tagits till bullerutsatta områden samt 

områden med ras- och skredrisker. Sammantaget bedöms översiktsplanen 

bidra till att uppnå miljömålet.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. 

Arternas livsmiljö och ekosystemen ska värnas. I Västerbottens skogs- 

och kustland och i många vattendrag är naturen påverkad av intensiv 

mark- och vattenanvändning. Många naturtyper och arter saknar 

gynnsam bevarandestatus. Förslagen i översiktsplanen är i första hand 

inom befintliga eller i nära anslutning till befintliga boendemiljöer därför 

bedöms miljömålet inte påverkas negativt.

God bebyggd 
miljö

Ett rikt växt  
och djurliv

Storslagen 
fjällmiljö
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Positiva konsekvenser

Sammantaget innebär planförslaget ingen större förändring av 

den befintliga mark- och vattenanvändningen i Vindelns kommun. 

Framförallt handlar planen om att skapa attraktiva samhällen med 

goda boendemiljöer, tillgänglig kollektivtrafik och höga natur- och 

kulturvärden.

Planförslaget bedöms bidra positivt till social hållbarhet genom att 

skapa ett utvecklande och kreativt umgänge mellan människor samt 

bidra till mångfald och variation. Planförslaget innehåller förslag som 

bedöms förstärka Vindelns identitet och kulturhistoriska värden genom 

mötesplatser, trygga offentliga rum, utbudet av aktiviteter och mängden 

rörelser av människor. 

Planförslaget bedöms bidra positivt till fysisk och ekologisk hållbarhet 

genom satsning på förtätning av bostäder, kollektivtrafik och gång- 

och cykelvägar. Dessa fysiska åtgärder tar även hänsyn till de höga 

naturvärden Vindelns kommun besitter.

Översiktsplanens förslag anses bidra till en hållbar utveckling i Vindelns 

kommun.

Samlad hållbarhetsbedömning
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