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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Vindelns kommun tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) för en ny detaljplan för Lidbackens industriområde som ligger i södra utkanten av Vindelns 

tätort.  

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för nuvarande industrier att expandera, att möjliggöra 

tillkommande verksamheter i anslutning till nuvarande industriområden, samtidigt som möjligheten att 

nyttja delar av området som flyttled för rennäringen ska säkerställas. Dessutom ska planen fastställa 

den markanvändning som pågår idag vid befintligt reningsverk och återvinningscentral (ÅVC). 

MKB:n är en del i processen som kallas strategisk miljöbedömning vars syfte är att integrera 

miljöaspekter i detaljplanen för att främja hållbar utveckling.  

Nollalternativ 

I en MKB ska den påverkan som detaljplanen kan komma att innebära jämföras med ett nollalternativ. 

Nollalternativet innebär att nu aktuell detaljplanen inte genomförs. Nollalternativet kan liknas vid ett 

”framskrivet nuläge”, en sannolik framtida utveckling av området utifrån dagens förutsättningar utifrån 

gällande detaljplaner.  

Relevanta miljöaspekter 

Nedan finns en sammanfattning av planförslagets påverkan och konsekvenser på relevanta 

miljöaspekter. 

Naturmiljö 

Planförslaget innebär att mark som idag utgör skogsmark tas i anspråk i viss utsträckning för industri 

och övrig verksamhet. Konsekvenserna av detta bedöms bli relativt små då skogen inte bedöms hysa 

några särskilda naturvärden.  

Ett grönstråk bevaras inom planen som naturområde. Främsta syftet är att tjäna som passage för 

renar och för att möjliggöra för fördröjning av dagvatten. Men samtidigt bedöms barriäreffekterna som 

kan uppstå för växt- och djurlivet när tidigare skogsmark omvandlas till hårdgjorda industri- och 

verksamhetstomter lindras i och med att del av naturmiljön sparas.  

I nollalternativet bedöms skogsmarkens utbredning förbli i stort lik hur den är idag, men annan 

utveckling som t.ex. skogsbruk eller exploatering i enlighet med nya detaljplaner skulle kunna påverka 

naturmiljön på sikt.  

Mark- och vattenmiljö 

Utveckling i linje med detaljplanen kan medföra risk för spridning av föroreningar och näringsämnen till 

recipienten via dagvatten och grundvatten.  

Det är inte känt vilka verksamheter som kommer att etableras inom planområdet, men planen innebär 

att de områden som blir kvartersmark och som idag är skogsmark kommer avverkas och istället blir 

industrimark. Andelen hårdgjorda ytor ökar i och med det vilket påverkar dagvattenflöden och 

kvaliteten på dagvattnet.   

WSP (2022 A) har tagit fram en översiktlig dagvattenutredning som visar på hur planerad exploatering 

kan komma att påverka framtida dagvattenflöden samt hur en hållbar dagvattenhantering ska kunna 

byggas upp. Fokus för denna utredning är att föreslå systemlösningar som kan hantera beräknade 

volymer, inte särskilda lösningar för rening. Dock kommer föreslagna systemlösningar ha viss renande 

effekt. Det behöver säkerställas att de dagvattenlösningar som väljs vid genomförandet av planen har 

tillräcklig kapacitet att ta hand om de föroreningar som dagvattnet för med sig så att det inte blir någon 

försämring av ekologisk och kemisk status i recipienten Vindelälven.  
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Avståndet till älven medger i nollalternativet och i planförslaget att dagvatten från befintliga 

verksamhetsområden och vägar infiltreras, fastläggs och fördröjs i viss mån. I nollalternativet är 

förväntan att dagvattnet fortsatt släpps ut i skogsmark som är fallet idag. 

Rekreation och friluftsliv 

Planförslaget möjliggör exploatering av naturområden som i dagsläget finns tillgängliga för rekreation 

till förmån för industri och övrig verksamhet. Konsekvenserna till följd av planförslaget bedöms bli små.  

Sannolikt kommer den naturmark som finns i området idag finnas kvar i nollalternativet och 

möjligheten till rekreation inom området bedöms bli i likhet med idag. Annan utveckling, såsom 

exploatering till följd av planändringar/nya detaljplaner och/eller skogsbruk bedöms dock kunna 

påverka naturmiljön inom området på sikt. 

Rennäring 

Utveckling i enlighet med planen bedöms minska det tillgängliga området för rennäringen samt att 

störningarna ökar i och med ökad aktivitet inom området. Platsen är dock inte fri från störningar idag 

med närhet till såväl verksamheter, järnväg och väg.  

En korridor genom planområdet planläggs som naturområde vilket innebär att möjligheten till passage 

vid flytt av renar finns kvar.  

Utebliven plan innebär i ett nollalternativ att en stor del av marken inom planområdet förblir 

skogsmark, åtminstone på kort sikt. Annan utveckling i området kan ske i området som påverkar 

rennäringen negativt, t.ex. skogsbruk.  

Luftkvalitet 

Planförslaget kommer medföra en viss trafikökning inom samt till och från planområdet. Detta beror 

delvis på vilka industrier eller verksamheter som etableras inom området. Enligt genomförd 

trafikutredning beräknas andelen tillkommande trafik mellan år 2017 och 2040 innebära en årlig 

ökning på ca 0,57 % för personbilar och ca 1,11 % för lastbilar. Planförslaget bedöms därmed inte 

innebära att någon av de berörda miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas.  

Trafikrelaterade frågor avseende befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter inom 

planområdet hanteras i huvudsak inom tillstånd eller anmälningar enligt gällande lagstiftning. 

Detsamma gäller andra eventuella utsläpp från verksamheterna.  

Buller  

Planen bedöms innebära ett visst tillskott av trafik, som i sig kommer innebära ett visst ökat tillskott av 

trafikbuller.  

Delar av planområdet är dock sedan tidigare utpekat för industriverksamhet, varav påverkan på 

omgivningen avseende buller bedöms bli begränsad. I och med att större delen av fastigheterna inom 

planområdet fortsättningsvis kommer att utgöras av industrier eller verksamheter bedöms inte buller 

skilja sig nämnbart från nollalternativet. Detaljplanen utgör i likhet med nollalternativet inget tyst eller 

ostört område. 

Buller från befintliga verksamheter och eventuellt tillkommande verksamheter kommer att hanteras 

särskilt i samband med att verksamheterna prövas enligt gällande lagstiftning. I samband med 

tillståndsansökningar brukar i regel bullerkartläggning av den egna verksamheten genomföras och en 

bullerutredning biläggas ansökan vid behov 
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Avfall och luktstörning 

Föreslagen detaljplan avser bland annat att fastställa markanvändningen för de befintliga 

verksamheterna vid Vindelns avloppsreningsverk och återvinningscentral. Båda dessa verksamheter 

är av sådan art att de ger upphov till viss luktstörning. Verksamheterna ligger dock relativt avskilt från 

bostadsbebyggelse varför eventuell störning för närboende bedöms vara begränsad.  

Vad gäller avfall kommer fortsättningsvis ÅVC hantera avfall, varav de miljörisker som det innefattar 

kommer att bestå. Övriga befintliga verksamheter kommer också generera avfall, samt även eventuellt 

tillkommande verksamheter som föreliggande detaljplan skulle möjliggöra. Avfallsfrågan och även 

luktstörning kommer framför allt hanteras inom befintliga eller kommande tillstånd alternativt 

anmälningar enligt gällande lagstiftning. 

Nollalternativet bedöms innebära liknande avfallshantering och luktstörning som planförslaget. 

Risk- och säkerhet 

Planen möjliggör och inom aktuellt område finns redan miljöfarliga verksamheter som riskerar att 

påverka miljö och hälsa genom föroreningar till luft, mark och vatten samt att de kan ge upphov till 

bullerstörningar. Det är dock svårt att göra närmare bedömningar av konsekvenser till följd av 

planförslaget, då det inte är klart vad för verksamheter som kommer bli aktuella.   

Skyddsåtgärder kopplade till enskilda miljöfarliga verksamheter kommer föreslås och beslutas inom 

ramen för enskilda prövningar.  

I samband med att verksamhetsområdet utökas ökar trafikmängden inom området, vilket kan innebära 

ökad säkerhetsrisk och påverka möjligheterna att gå och cykla negativt om inga åtgärder vidtas.  

Planen möjliggör anläggande av en ringväg, vilket bedöms öka trafiksäkerheten bl.a. då behovet av att 

vända inom gaturummet minskar. Gång- och cykelväg kan anordnas inom gaturummet. 

I nollalternativet bedöms situationen vara i likhet med idag, verksamheterna nås fortsatt bara i en 

riktning vilket ger fortsatt behov av att vända inom fastigheterna eller gaturummet.  

Klimat- och energipåverkan 

Utbyggnad av befintliga verksamheter och eventuellt tillkommande verksamheter på sikt genererar 

generellt sett behov av mer energi för uppvärmning och mer trafik. 

Dock är den planerade exploateringen av ytterligare industrimark av mindre omfattning och därför blir 

de negativa konsekvenserna förhållandevis små. Nya föreslagna ytor för industri ligger i nära 

anslutning till befintliga, varav befintlig infrastruktur så som fjärrvärme till stor del kan användas. 

I nollalternativet bedöms trafikmängd och energianvändning bli i likhet med idag, men något ökande 

på längre sikt. 

Riksintressen 

Planområdet omfattas av en rad olika riksintressen på grund av närheten till Vindelälven. 

Riksintressen är mark- och vattenområden som pekats ut särskilt för att det är nationellt betydelsefulla 

områden. Planen bedöms inte påtagligt påverka riksintressena, varken i positiv eller negativ 

bemärkelse.    
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Samlad bedömning 

Främsta effekten till följd av genomförande av planen är att skog avverkas och ersätts med industri- 

och verksamhetsområden. Detta sker i anslutning till redan på platsen etablerade verksamheter, men 

innebär också anspråk på mark som idag kan användas för vinterbete åt renar.  

Vinterbetesmarker är av stor vikt för samebyar och omfattning samt kvaliteten på dessa marker kan få 

avgörande betydelse för hur stor renhjord en sameby kan hålla. Kommunens intention med planen är 

att planlägga ett grönstråk genom planen som naturområde i syfte att säkerställa passage för renar så 

att vinterbetesmarkerna längs älven kan nyttjas. Dessa anpassningar av planområdet syftar till att 

möjliggöra ett fortsatt nyttjande av området för renskötsel, som flyttled och betesland.  

Den aktuella skogens värde ur naturvårds- och friluftslivsperspektiv bedöms som litet.  

Ett genomförande av planen innebär större andel hårdgjorda ytor vilket ger ökat dagvattenflöde och 

förändrad dagvattenkvalitet. De dagvattenlösningar som väljs i ett genomförandeskede behöver kunna 

omhänderta såväl tillräckliga volymer som föroreningar så att inte föroreningsbelastningen på 

recipienten blir oacceptabel.  

Det är inte möjligt att förutse omfattningen av de miljöstörningar som kan uppkomma från eventuellt 

tillkommande industrier eller övriga verksamheter som planen medger. Detta kan klargöras i senare 

skeden när det är känt vilka industrier eller verksamheter som kommer bedrivas inom planområdet. Då 

finns stöd i såväl plan- och bygglagen (PBL) som miljöbalken (om verksamheten kräver prövning) att 

ställa krav på verksamheten så att inte olägenhet av betydelse uppstår. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Planområdet ligger söder om Vindelns tätort och avgränsas i norr av väg 363. Berört planområde med 

ungefärligt markerad plangräns visas i Figur 1Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Figur 1 Översiktskarta över berört område. Planområdet markeras med en röd linje. 

 

Inom planområdet finns idag befintlig industriverksamhet i väster, skogsmark i planområdets mellersta 

och södra delar och i öster finns det kommunala avloppsreningsverket samt en återvinningscentral.  

Huvuddelen av det aktuella planområdet är enligt kommunens översiktsplan från 2014 utpekat som 

utvecklingsområde för verksamheter. 

Under år 2016 fick Miljö- och byggnadsnämnden i Vindelns kommun genom beslut i Kommunstyrelsen 

i uppdrag att utöka det detaljplanelagda området vid Lidbackens industriområde i Vindeln. Bakgrunden 

var att det dels finns ett generellt behov av nya områden inom Vindeln för industriverksamhet, dels för 

att befintliga verksamhetsutövare inom området önskar utöka sina verksamheter. 

Planarbetet inleddes men lades under år 2018 vilande i väntan på att arbetet med den nya fördjupade 

översiktsplanen för kommunen skulle påbörjas. Under sommaren 2019 togs en utvecklingsplan fram 

för Vindeln Innovation Park (VIP). Detta för att beskriva nuläget och de utmaningar områdets aktörer 

för närvarande har, samt för att beskriva en riktning för framtida utveckling för att området ska bli ett 

attraktivt område för befintliga och nya företag. I utvecklingsplanen framkom bland annat behov att 

skapa planberedskap med ändringar för större byggrätter och nya detaljplaner för nya verksamheter 

samt behov av en trafikutredning för området. 
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Under år 2019 fattade Miljö- och byggnadsnämnden i Vindelns kommun beslut om att återuppta 

arbetet med ny detaljplan för Lidbackens industriområde och där utgångspunkten är den fördjupade 

översiktsplan som nu tagits fram för Vindelns tätort. Enligt den fördjupade översiktsplanen pekas 

Lidbackens industriområde ut som utvecklingsområde.  

Syftet med den nu aktuella detaljplanen är att göra det möjligt för nuvarande industrier att expandera, 

att möjliggöra tillkommande verksamheter i anslutning till nuvarande industriområden, samtidigt som 

möjligheten att nyttja delar av området som flyttled för rennäringen ska säkerställas. Dessutom ska 

planen fastställa den markanvändning som pågår idag vid befintligt reningsverk och 

återvinningscentral. 

1.2 PLANOMRÅDET OCH NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

Planområdet omfattar mark från Lidbackens industriområde i väster till Rosinedal i öster. Inom 

planområdet finns i dagsläget 15 etablerade verksamheter, som utgörs av både privata och 

kommunala bolag, se Figur 2. Verksamheter bedrivs dels vid Lidbackens industriområde i den västra 

delen av planområdet, dels vid Rosinedal i den östra delen av planområdet. I Rosinedal finns 

kommunens återvinningscentral och vattenreningsverk. Större delen av planområdet utgörs av 

kommunal mark, men fastigheter finns även inom området, se Figur 3.  

Inom planområdet bedrivs verksamheter som i nuläget genererar ca 450 arbetstillfällen. Årsmedeltrafik 

(ÅDT) på Västervägen i den västra delen av planområdet är i nuläget ca 1 540 vid anslutningen till väg 

363. 

Inom planområdet finns ett skogsområde med befintliga grusvägar som tidigare har använts som 

motorbana. Ingen organiserad verksamhet bedrivs vid denna bana längre.  

I övrigt är planområdet bevuxet med främst tallskog. 

 

Figur 2 Utvecklingsområde enligt fördjupad översiktsplan vid Lidbackens industriområde samt inom området Rosinedal visas i 
blått. Av bilden framgår även den gröna korridor som utpekats i den fördjupade översiktsplanen avseende hänsyn till 
rennäringen. Bild hämtad ur utvecklingsplan för Vindelns Innovation park (Tyréns 2019-06-14). 
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Figur 3 Markägarkarta med ungefärlig gräns för Lidbackens industriområde, Vindelns kommun.  

 

2 METOD, BEDÖMNINGSGRUNDER M.M. 

2.1 MILJÖBEDÖMNING FÖR PLANER 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras för planer och planprogram om 

dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En undersökning är den analys 

som leder fram till ställningstagandet om huruvida en strategisk miljöbedömning behöver göras eller 

inte. Undersökningen ska identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande 

miljöpåverkan. Vid en undersökning ska samråd ske med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Syftet med 

miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas.  

Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 

och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande. Efter undersökningen ska kommunen ta ett 

särskilt beslut i frågan om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en MKB för detaljplanen 

där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-

13 §§ miljöbalken. Hänvisning till detta finns även i 4 kap. 34 § PBL. Regeringen får därutöver 

meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Krav på genomförande och miljöbedömningar och utformning av 

miljökonsekvensbeskrivningar framgår av 6 kapitlet miljöbalken. 

.  Figur 3 Markägarkarta med ungefärlig gräns för Lidbackens industriområde, Vindelns kommun.  
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Integrering av miljöaspekter i detaljplanen sker genom hela planprocessen, från undersökningen till 

antagandet. Åtgärder som planeras för att förebygga, motverka, hindra och/eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter identifieras. En MKB upprättas där identifierade miljöaspekter, åtgärder samt 

konsekvenser beskrivs och bedöms. 

I planprocessen genomförs samråd där allmänhet och övriga berörda får möjlighet att lämna 

synpunkter på planförslaget och MKB:n. Synpunkter som erhålls vid samråd beaktas och inarbetas i 

handlingarna. 

Miljöbedömning detaljplan för Lidbackens industriområde 

En bedömning av miljöpåverkan enligt PBL och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 

genomfördes under våren 2020 avseende detaljplan för Lidbackens industriområde. Enligt genomförd 

undersökning krävs en strategisk miljöbedömning med MKB enligt 6 kap 3 § och 9 § miljöbalken, då 

planen bedömts medföra en risk för betydande miljöpåverkan eftersom planen kommer att möjliggöra 

etablering av miljöfarliga verksamheter. Ett delegationsbeslut om att detaljplanen för Lidbackens 

industriområde kan antas utgöra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § miljöbalken fattades 2020-

05-19 av Miljö-och byggnadsnämnden i Vindelns kommun. Länsstyrelsen i Västerbottens län har yttrat 

sig om undersökningen och instämmer i bedömningen att planen kan komma att innebära betydande 

miljöpåverkan. 

Planen har även bedömts medföra en risk för påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitets-

normerna för luft samt en risk för negativ påverkan på möjligheten att nå miljökvalitetsmålen 

Begränsad klimatpåverkan, Giftfri Miljö och Levande skogar.  

De aspekter som i undersökningen har bedömts leda till risk för påverkan eller betydande påverkan 

behandlas i den här MKB:n. 

2.1.1 Underlag till MKB 

Det underlag som använts i MKB:n är i huvudsak följande: 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

• Fördjupad Översiktsplan för Vindelns tätort (FÖP, antagen juni 2022) 

• Utvecklingsplan för Vindelns Innovation Park 

• Trafikutredning 

• VA- och dagvattenutredning 

Trafikutredning och VA- och dagvattenutredning har tagits fram parallellt med föreliggande MKB.  

Information gällande förutsättningar för rennäring har inhämtats från offentliga källor såsom 

Sametinget. Information gällande förutsättningar och konsekvenser har även inhämtats vid 

samrådsmöte med Rans sameby. Efter samråd med samebyn har planförslaget justerats och området 

för verksamheter har minskats framför allt i planområdets nordöstra del, samt i sydost. Efter 

granskningsskedet och ytterligare samråd med samebyn kan beskrivningar gällande påverkan på 

rennäringen komma att kompletteras och justeras.  
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2.1.2 Bedömningsgrunder 

Som grunder vid bedömning av effekter och konsekvenser har relevanta lagar, förordningar, 

föreskrifter, riktlinjer och normer, nationella, regionala och kommunala mål och planer med mera 

använts, se avsnitt 9 Källförteckning. 

2.1.3 Osäkerheter i bedömningen 

Att denna MKB tas fram parallellt med detaljplanen medför en viss osäkerhet vad gäller exempelvis 

omfattning och bedömningar, men ökar samtidigt möjligheten att integrera miljöaspekterna i planen. 

Med tanke på att en del av planens syfte är att möjliggöra en expansion av dels befintliga 

verksamheter, dels tillkommande verksamheter är det i nuläget något svårt att veta den slutliga 

påverkan på miljön, effekterna som följer och dess konsekvenser. Förutsättningen i planen är dock att 

planlägga för industri.  

3 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 PLANFÖRHÅLLANDEN 

3.1.1 Översiktsplan 

Översiktsplanen för Vindelns kommun antogs av kommunfullmäktige den 22 september 2014. 

Vindelns kommun har antagit visionen ”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”. Enligt planeringsriktlinjer för Vindeln anges att Industriområden ska kompletteras 

med nya ytor. Lidbacken föreslås tydliggöras genom förbättrad skyltning och kompletteras med en 

hållplats för tågtrafik.  

3.1.2 Fördjupad översiktsplan 

För att utveckla Vindelns centralort och för att göra den till en bättre plats för fler att bo och verka i har 

kommunen tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för Vindelns tätort. Den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP) har antagits under juni 2022. En fördjupad översiktsplan beskriver hur 

kommunen vill att marken ska användas i en geografiskt avgränsad del av kommunen. Planen är inte 

juridiskt bindande. Planen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och 

ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras.  

I FÖP:en anges att tillväxt bör ske i anslutning till befintliga verksamheter, att det ska upprättas 

detaljplaner för områden som möjliggör tillväxt och tillåter större byggrätter samt att planlägga nya 

markområden för verksamheter. I FÖP:en pekas området vid Lidbacken och Rosinedal ut som möjliga 

utvecklingsområden för verksamheter. I planen föreslås även att en hållplats för stambanan kan 

anläggas i anslutning till industriområdet, se Figur 4. Enligt planen anges att en grön korridor bör 

bevaras mellan Lidbacken och Rosinedal, detta med hänsyn till de rennäringen och dess möjlighet att 

fortsatt kunna nyttja korridoren som flyttled för renar, se rödbrun pil i Figur 4.  
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Figur 4 Illustration över planerad utvecklad arbetsmarknad för Vindelns tätort från FÖP, Vindelns kommun. 
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I Figur 5 anges den mark- och vattenanvändning som föreslås i Vindelns tätort enligt FÖP.  

Ca 200 meter norr om det nu aktuella planområdet finns ett utpekat utredningsområde för framtida 

bostäder, Södra Degerfors (för 30-50 bostäder). Detta utredningsområde ligger i anslutning till Södra 

Brånets naturreservat. Området kan i framtiden vara lämpligt för småhus, villor eller större gårdar som 

anpassas till topografi, landskapsbild och kulturmiljö. Området är enligt FÖP en reserv för 

bostadsbebyggelse och är inte prioriterat i kommunens planering och bedöms inte komma i konflikt 

med nu föreslagen detaljplan. 

Marken i anslutning till Vindelälven avses i FÖP:en för grönområden och parker. För den del av 

Vindelälven som angränsar planområdet i öst anges att siktröjning, hävd av kulturlandskapet och 

förbättrade stigar planeras och bedöms inte komma i konflikt med nu föreslagen detaljplan. Generellt 

avser kommunen att utveckla platser längs Vindelälven. 

Figur 5 Mark- och vattenanvändning Vindelns kommun, från FÖP med ungefärlig plangräns markerat i rött. 
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I FÖP:en anges att icke störande verksamheter bör bibehålla sin nuvarande omfattning med hänsyn 

till trafiksituation inom de befintliga områdena. Transportintensiva verksamheter ska på sikt avvecklas 

och erbjudas plats i bättre lägen. Icke störande verksamheter innefattas av service, lagertillverkning 

med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan. 

I FÖP:en anges att verksamheter med omgivningspåverkan i första hand hänvisas till VIP, 

Rosinedalsområdet och Flakabäck. VIP utgör den västra delen av planområdet och 

Rosindedalsområdet utgör den sydöstra delen av planområdet, där kommunens ÅVC och reningsverk 

ligger. Flakabäck utgör ett industriområde som ligger öster om Vindelns tätort. 

I FÖP:en anges att befintliga tekniska anläggningar inte avses ändras avseende användning eller 

placering. I anslutning till Rosinedals avloppsreningsverk kan ytterligare verksamheter tillkomma norr 

om området för verksamheter med omgivningspåverkan. I FÖP:en anges att området i första hand 

bedöms lämpligt för verksamheter som är i behov av avskilt läge. 

Bedömning 

Det nu aktuella planförslaget har sin bakgrund i FÖP:en och ligger i och med detta i linje med 

kommunens mål, förutsatt att planerad utveckling av industriområdet görs med hänsyn till människors 

hälsa och miljön. Med tanke på att delar av planområdet har så stora värden för rennäringen är det 

särskilt viktigt att den mark som tas i anspråk används på ett effektivt sätt. Samråd med berörd 

sameby behöver genomföras för att undvika betydande påverkan på rennäringen och det område vid 

Vindelälven där rengärde finns under delar av året. Trafikförsörjningen till och från befintliga 

verksamhetsområden behöver ses över vid en utbyggnad av befintliga verksamhetsområden.  

3.1.3 Detaljplaner 

Nu gällande detaljplaner/stadsplaner tillsammans med andra hänsyn och lagstiftning, såsom 

exempelvis miljöbalken, ger förutsättningarna för nuläget.  

Gällande detaljplaner inom det nu aktuella planområdet, se Figur , medger i stort industri, lokalgata 

och natur. 

Aktuellt planområde omfattas av flera gällande detaljplaner och är planlagt för industri, lokalgata och 

natur.  

• Detaljplan för del av Aspen 2 m.fl; Vindelns kommun. Laga kraft 2020-01-16. 

• Detaljplan för del av fastigheten Degerfors 31:1 inom Lidbackens industriområde i Vindelns 

kommun, Västerbottens län. Laga kraft 2000-09-19. 

• Detaljplan för kvarteren Björken och Dalen samt del av fastigheterna Degerfors 31:1 och 6:33 

inom Vindelns tätort, Vindelns kommun. Laga kraft 1989-09-22. 

• Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Dalen och Granen m.m. inom Vedelns samhälle, 

Vindelns kommun. Fastställd 1979-06-26. 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för södra infartsvägen m.m. inom Vindelns 

samhälle, Vindelns kommun. Fastställd 1978-04-26.  

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för kvarteren Tallen, Liden m.m. inom Vindelns 

samhälle, Vindelns kommun. Fastställd 1976-02-20. 
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Figur 3. Översiktskarta över gällande detaljplaner anges med en lila markering. Figur 6 Gällande detaljplaner inom det nu aktuella planområdet. 
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3.2 RIKSINTRESSEN 

Planområdet innefattas med tanke på närheten till Vindelälven av ett flertal riksintressen, varav 

följande bedöms beröras av planförslaget.  

3.2.1 Riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § MB  

I princip hela planområdet ligger inom riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § MB, se Figur 7. Det 

utpekade intresset Från Vindeln till Rödånäs längs Vindelälven, utgör kärnområde. Kärnområdet är 

trivselland vilket innebär att renarna söker sig dit naturligt för vila och bete under längre period. 

Bedömning 

Planförslaget möjliggör exploatering i anslutning till redan etablerade verksamheter och planlägger 

mark som delvis idag innehåller verksamhetsområden. Även om etableringarna hålls samman innebär 

planförslaget anspråk på mark som idag kan användas för vinterbete.  

Omfattningen och kvaliteten på vinterbetesmarkerna är en viktig faktor som påverkar hur stor renhjord 

en sameby kan ha. En annan avgörande faktor är tillgängligheten till dessa områden vilket kommunen 

har för avsikt att säkerställa genom att planlägga en korridor genom planområdet som naturområde. 

Efter samrådet har planområdet minskats ner och vissa ytor har utgått ur planområdet samtidigt som 

området för natur i den centrala delen av planområdet har utökats mot nordost.  

Genom dessa anpassningar av markanvändningen inom planområdet är intentionen att det fortsatt 

ska vara möjligt att bedriva renskötsel inom och i anslutning till planområdet.  

Figur 7 Områden som är av riksintresse för rennäring och kommunikation (järnväg) enligt 3 kap. 5 och 8 §§ MB och plangräns 
markerat i rött. 
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3.2.2 Riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB  

I princip hela planområdet ligger inom ett område benämnt Vindelälven som utgör riksintresse för 

naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Figur 8). Vindelälven är den sydligaste av Sveriges outbyggda 

fjällälvar. Älven rinner upp i gränsområdet mellan Norrbottens och Västerbottens län och växlar mellan 

forsande partier, sel och sjöar.  

Bedömning 

Planområdet omfattar produktiv tallskog som bedöms ha låga naturvärden och ligger i anslutning till 

befintliga verksamhetsområden. En realisering av planen bedöms inte påtagligt skada naturmiljön 

inom riksintresset.   

 

Figur 8 Område som är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB och plangräns markerat i rött. 
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3.2.3 Riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § MB 

Planområdet ligger inom område benämnt Vindelälven, som utgör riksintresse för kulturmiljövård enligt 

3 kap. 6 § MB (Figur 9). Motiveringen till riksintresset är älvdalsbygd med bymiljöer och öppna 

odlingslandskap vid oreglerad älv. Spår av människan finns från stenåldern och kulturmiljöer som 

vittnar om det tidigare skogsbruket, jakten, kommunikationerna samt efter nyttjande av vattenkraft 

finns i landskapet.  

Bedömning 

Planförslaget bedöms inte påtagligt påverka riksintresset. Det förekommer inga kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader eller miljöer inom planområdet.  

 

Figur 9 Område som är av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § MB. 

3.2.4 Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § MB  

I väster avgränsas planområdet av Stambanan och i norr av väg 363, som utgör riksintresse för 

kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB (se Figur 7). Stambanan genom Övre Norrland (Luleå – Bräcke) 

ingår i det utpekade TEN-T nätet och är av internationell betydelse. Banan har stor betydelse för 

godstrafiken, men också för persontransport. Den länkar ihop södra Sverige och Mellaneuropa med 

Malmbanan och Nordkalottområdet. 

Bedömning 

Planförslaget medför inte hinder att nå banan eller utnyttjandet av den. Effekter av planens 

genomförande kan bli ökat nyttjande av järnvägen. I kommunens fördjupande översiktsplan finns 

intentionen att skapa en hållplats i anslutning till industriområdet. Planförslaget utgör inget hinder för 

detta. Planförslaget bedöms inte heller påverka väg 363. 
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3.2.5 Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § MB och riksintresse för friluftslivet 
enligt 3 kap. 6 § MB 

Planområdet ligger inom området Vindelådalen/Vindelälvens dalgång som utgör riksintresse för rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB (Figur 10). 

Vindelälven utgör även riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.  

Längs älven finns mycket fina förutsättningar att uppleva natur- och kulturmiljöer i ostörd natur. Älven 

erbjuder bra fritidsfiske efter t.ex. lax, öring och harr. Förutsättningarna är utmärkta för forsränning och 

kanot.  

Bedömning 

Det aktuella planområdet ligger i anslutning till befintliga industrier och andra verksamheter. 

Betydelsen av området för friluftslivet bedöms som lågt. Andra områden som bedöms vara viktiga för 

tätortsnära friluftsliv finns söder om planområdet, längs älven liksom norr om, i Södra Brånets 

naturreservat. Planförslaget bedöms inte påverka dessa riksintressen på ett negativt sätt. Planområde 

bedöms fortsatt kunna vara genomfart för rörligt friluftsliv ner mot älven, genom de vägar som behålls 

eller anläggs med stöd av planen samt genom det naturområde som säkerställs genom planförslaget.  

 

Figur 10 Områden som är av riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB och 4 kap. 2 § MB samt plangräns 
markerat i rött.  

  



22 
 

3.2.6 Natura 2000 enligt 4 kap. 1 § MB 

Vindelälven går väster och söder om planområdet. Puckdalsbäcken, som utgör biflöde till Vindelälven, 

går öster om planområdet (Figur 11). Vindelälven utgör Natura 2000-område enligt art- och 

habitatdirektivet. Det betyder att Vindelälven med biflöden utgör värdefulla naturområden med arter 

och naturtyper som är särskilt skyddsvärda. De naturtyper och arter som har pekats ut för området är 

näringsfattiga slättsjöar (3110), ävjestrandsjöar (3130), myrsjöar (3160), större vattendrag (3210), 

alpina vattendrag (3220) och mindre vattendrag (3260), flodpärlmussla, bredkantad dykare, lax, 

stensimpa, utter och ävjepilört.  

Bland bevarandemålen anses detta vara mest relevant för aktuellt planförslag:  

Vattenkvaliteten i vattensystemet ska vara så god att livsbetingelserna är gynnsamma för 

näringsvävarna i vatten och på svämplan. Negativ påverkan genom onaturlig grumling, onaturlig 

försurning, övergödning och antropogena miljögifter ska minimeras. 

Bedömning 

Föreslagen dagvattenhantering har fokus på de volymer dagvatten som behöver omhändertas och 

avser i detta skede inte rening av föroreningar, även om de systemlösningar som föreslås också 

kommer ha viss renande effekt. Det behöver säkerställas att de dagvattenlösningar och åtgärder som 

väljs vid genomförande av planen inte medverkar till försämrad vattenkvalitet i Natura-2000 området.   

 

 

Figur 11 Natura 2000-området Vindelälven med biflöden och plangräns markerat i rött. 
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3.2.7 Riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap. 6 § MB 

Vindelälven med tillhörande käll- och biflöden utgör riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap. 

6 § MB (Figur 12). Vindelälven med tillhörande käll- och biflöden får därmed inte utsättas för 

exploatering som påtagligt skadar de natur- och kulturvärden som finns samt får inte byggas ut eller 

regleras för vattenkraftändamål. Hela planområdet omfattas av riksintresset för Vindelälven. 

Bedömning 

Planområdet ligger inom ett område som inte innefattar några höga naturvärden. Planförslaget 

kommer inte att innebära exploatering för vattenkraftsändamål. En realisering av planen bedöms 

därmed inte innebära en påtaglig skada på riksintresset för skyddade vattendrag. 

 

Figur 12 Område som är av riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap. 6 § MB och plangräns markerat i rött. 
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3.3 OMRÅDESSKYDD 

Det finns inga övriga skyddade områden inom planområdet.  

Puckdalsbäckens ravin som angränsar till planområdet i öster utgör nyckelbiotop. Biotopen har bl.a. 

värdefull kryptogamflora, ymnigt mosstäcke samt hög och jämn luftfuktighet.  

Norr om planområdet, på andra sidan av väg 363, ligger Södra brånets naturreservat. Området hyser 

bl.a. lövrika grannaturskogar och har orörd karaktär. Delar av området är även utpekat som 

nyckelbiotop.  

Bedömning 

Planförslaget bedöms inte påverka ovan beskrivna områdesskydd. 

3.4 KULTURMILJÖ 

Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns inom planområdet enligt Fornsök 

(Riksantikvarieämbetet).  

4 AVGRÄNSNINGAR 

En avgränsning av innehållet i en MKB innebär en fokusering på för planen relevanta miljöaspekter, 

geografisk omfattning respektive nivå på bedömningarna, det vill säga utformningen av MKB. 

4.1 UTFORMNING AV MKB 

Denna strategiska MKB har utformats enligt vad som följer av 6 kap. 11 §, 12 § och 16 § miljöbalken.  

6 kap. 11 § miljöbalken anger vilka krav som gäller för innehållet i en strategisk MKB. 

6 kap. 12 § miljöbalken styr omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n. 

6 kap. 16 § miljöbalken avser beslut om antagande av detaljplanen.  

Vid antagandet av planen kommer Vindeln kommun att tydliggöra hur miljöaspekterna har integrerats, 

hur hänsyn har tagits till MKB:n och inkomna synpunkter, samt vilka åtgärder som planeras för att 

övervaka och följa upp risken för den betydande miljöpåverkan som planen bedöms kunna medföra. 

4.2 MILJÖASPEKTER 

I en strategiskt MKB ska enligt miljöbalken de betydande miljöeffekter som planen kan medföra 

identifieras, beskrivas och bedömas. Miljöeffekter kan uppstå för ett flertal så kallade miljöaspekter 

och i ett första steg av miljöbedömningen ska för planen relevanta aspekter identifieras.  

De aspekter som beskrivs och bedöms i denna MKB har Vindeln kommun identifierat i genomförd 

undersökning om betydande miljöpåverkan.  

Med tanke på att det i nuläget inte är helt klarlagt vilka nya verksamheter som kommer att etablera sig, 

alternativt vilka av de befintliga verksamheterna som kommer expandera i området kommer i 

synnerhet några av de identifierade aspekterna nedan att behöva hanteras på en mer översiktlig nivå. 
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De aspekter som bedömts vara relevanta i föreliggande MKB är: 

• Naturmiljö 

• Mark- och vatten 

• Rekreation och friluftsliv 

• Barriärer 

• Rennäring 

• Luftkvalitet 

• Buller  

• Avfall och luktstörning 

• Risk- och säkerhet 

• Klimat- och energipåverkan 

Luftkvalitet och buller beaktas i avsnitten 6.1.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft och 6.1.4 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. 

Barriärer beaktas och bedöms inom respektive relevant kapitel, så som rennäring, naturmiljö, 

rekreation och friluftsliv.  

4.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Detaljplanens miljöeffekter som bedöms inom föreliggande MKB ligger huvudsakligen inom 

planområdets geografiska avgränsning (samt i områdets direkta närhet).  

För t.ex. aspekterna vattenmiljö, rennäring, trafik och luftkvalitet kan den geografiska avgränsningen 

bli något större.  

Under byggskeden, såsom vid anläggande av vägar, utbyggnad av befintliga verksamheter samt vid 

etablering av nya verksamheter inom planområdet kan även planens miljöeffekter påverka ett något 

större område, till exempel vad gäller buller (se avsnitt 6.1.4). 

5 PLANFÖRSLAG OCH ALTERNATIV 

5.1 ALTERNATIV 

5.1.1 Alternativ lokalisering 

I FÖP:en för Vindelns tätort har alternativa områden för utveckling och förtätning studerats och 

föreslagen lokalisering inom Lidbackens industriområde har bedömts lämplig.  

Tre områden som är aktuella för verksamheter med omgivningspåverkan anges i FÖP:en. Dessa 

utgörs av VIP, Rosinedalsområdet och Flakabäck. VIP och Rosinedalsområdet ligger båda inom 

föreslaget detaljplaneområde. VIP utgör den västra delen av det nu aktuella planområdet och 

Rosindedalsområdet utgör detn sydöstra delen av det nu aktuella planområdet. 

Att möjliggöra en expansion av befintliga verksamheter inom området de befinner sig på idag ter sig 

naturligt. Att flytta befintliga verksamheter, i synnerhet verksamheter med omgivningspåverkan 

bedöms inte som ett bra alternativ sett till människors hälsa och miljön. Vindelns tätort innehar en rad 

unika natur- och kulturvärden, vilket begränsar lokaliseringen av nya verksamheter, framför allt 

verksamheter med omgivningspåverkan. Vindelns kommun planerar för en utökning av bostäder inom 

Vindelns tätort för att öka andelen boende i kommunen och riktar sig framförallt till barnfamiljer, vilket 

även det begränsar lokalisering av verksamheter.  
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Att föreslå en möjlig expansion av befintliga verksamheter och en möjlig utökning av verksamheter i 

anslutning till befintliga verksamheter bedöms innebära en mer effektiv markanvändning och möjliggör 

för en mer hållbar arbetspendling bl.a. genom att ytterligare en hållplats anläggs i anslutning till 

industriområdet. 

Alternativa lokaliseringar bedöms därför vara utredda inom ramen för FÖP och beskrivs inte närmare i 

denna MKB. 

Samebyn har under samråd inkommit med ett yttrande avseende önskemål om en alternativ 

lokalisering vid Flakabäck. En möjlig utveckling av Flakabäck har beaktats inom ramen för FÖP. En 

sådan utveckling bedöms inte utgöra ett bra alternativ med tanke på att det skulle innebära att 

befintliga verksamheter skulle behöva flyttas, vilket skulle innebära en stor kostnad, samt att 

miljöfarliga verksamheter skulle komma närmare bostadsområden (både befintliga och planerade). 

5.2 NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet innebär att detaljplanen med dess nuvarande form och syfte inte antas och 

förverkligas.  

Befintliga detaljplaner/stadsplaner inom delar av planområdet, se Figur 6, kommer initialt fortsatt att 

reglera markanvändningen. Delar av det nu aktuella planområdet kommer även fortsättningsvis vara 

tillgängligt för rennäringen.  

Exploateringsgrad och byggrätter inom befintliga detaljplaner är redan utnyttjade till fullo samt till viss 

del överskridna, vilket innebär att utvecklingen inom planområdet är något begränsad. Ett nollalternativ 

som innebär att bebyggelseutvecklingen inom området i stort stannar upp bedöms dock ytterst 

osannolikt. Nollalternativet innebär sannolikt att den mark som i nuläget utgör industri eller övrig 

verksamhet kommer att göra det fortsättningsvis. Den del av området som utgör naturmark, i 

huvudsak bestående av skogsmark, bedöms sannolikt bibehållas initialt. Det är däremot inte möjligt att 

ange huruvida den kommer bibehållas i ett längre perspektiv. Ett möjligt scenario är att delar av 

skogsmarken avverkas i förmån för annan markanvändning.  
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5.3 PLANFÖRSLAGET 

Föreslagen detaljplan, se Figur 13, innebär dels en utökad byggrätt för befintlig industriverksamhet 

inom idag detaljplanelagt område, dels en utökning av det område som kan nyttjas för industri m.m. 

Planområdet är ca 87 hektar stort. Angöring till detaljplaneområdet sker via infarter från väg 363, se 

Figur 13. Till den västra delen av planområdet sker anslutning först via Häradsvägen och vidare via 

Västervägen och Allan Jonsson väg, se Figur 17.   

 

Figur 13 Föreslagen plankarta för Lidbackens industriområde.  

 

Allmän plats  

I planområdets västra del planläggs ett område som allmän platsmark [GATA] med syfte att 

möjliggöra angöring av fastigheterna inom den här delen av planområdet. I samband med att 

industriområdet utvecklas med nya områden behöver gatuvägnätet byggas ut för att tillgängliggöra 

nya fastigheter. Eftersom andelen tung trafik i området är stor samt verksamheterna kan förväntas 

generera stora och långa transporter bör de nya gatorna dimensioneras för detta. Nya gator föreslås 

därför byggas med körfältsbredder på 4,0 meter med tillhörande vägren på 0,5 meter, dvs. en 

totalbredd på 9 meter. Detta är en liknande utformning som befintliga gator inom området har. 
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En del av planområdet planläggs som [NATUR1]. Syftet är att genom detaljplaneläggning säkerställa 

en befintligt flyttled för renar, samt att möjliggöra för fördröjning av dagvatten inom befintligt 

grönområde.  

I planområdets nordvästra del planläggs ett område som [NATUR]. Genom att säkerställa området 

som [NATUR] bibehålls huvuddelen av den befintliga skogsdunge som finns där idag samtidigt 

undviks även en ny industrietablering närmast befintliga bostäder som finns närmast nordväst om 

planområdet.  

Kvartersmark 

Detaljplanen omfattar ett större område för industriverksamhet och verksamhet. Befintliga industrier 

och verksamheter som finns inom området ges möjlighet för fortsatt utveckling samtidigt som 

detaljplanen också möjliggör för nya etableringar. Med planen ska det exempelvis vara möjligt att 

uppföra en större industri- och verksamhetslokal med flera olika funktioner så som kontor, 

kompetensutvecklingscentrum, handel, restaurang, tillagningskök, gym m.m. 

Den huvudsakliga användningen inom planområdet ska vara [J] och [Z] kvartersmark för industri och 

verksamhet, men även användningen [C1] för att även möjliggöra handel, restaurang och gym. Även 

användningen [K] för att möjliggöra för kontor och kompetensutvecklingscenter. I planområdets norra 

del möjliggörs även användningen [G], drivmedelsförsäljning och truckstop för att möjliggöra ett 

truckstopp med parkering- och övernattningsmöjligheter i lastbilarna I planområdets östra del 

planläggs även användningen [J1], för att möjliggöra ytor för upplag. 

Detaljplanens reglering 

Bebyggelse får uppföras till högsta byggnadshöjd om 20 meter. 

Byggrätt regleras genom att största byggnadsarea sätts till maximalt 50 % av fastighetsarean inom 

användningsområdet, [e1]. 

Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns samt minst 6 meter från 

fastighetsgräns mot gata där inget annat anges [p1]. 
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6 NORMER, MÅL OCH HÄNSYN 

6.1 MILJÖKVALITETSNORMER 

Enligt 2 kap. 10 § plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna (MKN) i 5 kapitlet miljöbalken följas 

vid all planläggning. MKN är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 1999. 

Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att 

genomföra EG-direktiv. 

Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 

som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 

kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En 

miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids, varav det ska 

säkerställas att planförslaget inte medverkar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

→ olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

→ vatten (SFS 2004:660) 

→ olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

→ omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

6.1.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Det finns svenska miljökvalitetsnormer för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 

kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft.  

MKN för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM 10) är aktuella för föreliggande planförslag.  

Bedömning 

Fordonstrafiken i Vindeln är, i likhet med övriga Västerbottens län, en av de viktigaste källorna till lokalt 

genererade luftföroreningar.  

Enligt regional årlig uppföljning (RUS) är kvävedioxidhalterna i Västerbottens län relativt höga i Umeå 

och Skellefteå, men övriga kommuner såsom Vindelns kommun har låga halter. 

I Vindelns tätort har luftmätningar genomförts mellan år 1997 och år 2001.  

Enligt beräkningar utifrån tidigare genomförda mätningar så låg kommunen t.ex. på gränsen för att 

vara skyldiga att mäta PM10, enligt upprättad projektredovisning 2002-01-31 avseende Projekt 

hälsorelaterad miljöövervakning – resultat från luftmätningar under säsongen 2000-01 (Dnr 2002-

0014.403). Fjärrvärmenätet i kommunen har utvecklats sedan mätningarna genomfördes, varav 

luftutsläppen från uppvärmning av bland annat bostadshus inom kommunen bedöms ha minskat. 

Trafiken i kommunen bedöms ha ökat något sedan mätningarna genomfördes, dock inte i den 

utsträckningen så att MKN för luftkvalitet riskeras att överskridas. Inga ytterligare mätningar eller 

beräkningar har därefter genomförts. 

Planförslaget har i genomförd undersökning av miljöpåverkan bedömts innebära en risk att påverka 

möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft.  

Planförslaget kommer medföra ett visst tillskott till trafiken inom samt till och från planområdet, vilket 

kan variera beroende på vilka slags verksamheter som etableras inom området. Med tanke på att 

andelen tillkommande trafik enligt genomförd trafikutredning mellan år 2017 och 2040 beräknats till 

1,14 för personbilar och 1,29 för tung trafik, vilket innebär en årlig ökning med ca 0,57 % för 
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personbilar och ca 1,11 % för lastbilar bedöms inte planförslaget innebära att någon av de berörda 

MKN för luft riskerar att överskridas.  

Trafikrelaterade frågor avseende befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter inom 

planområdet hanteras i huvudsak inom tillstånd eller anmälningar enligt gällande lagstiftning.  

6.1.2 Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 

MKN för ytvatten är uppdelade i dels ekologisk status, dels kemisk status och består av ett antal 

kvalitetsfaktorer (ekologisk status) och parametrar. Det tillstånd eller status en ytvattenförekomst har 

bestäms av vattenförekomstens ekologiska status eller kemiska status, status för vattenkvaliteten är 

god om båda kan bedömas som god.  

Tillsyns- eller prövningsmyndigheten ska se till att inte vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller 

äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen. En otillåten försämring innebär att försämring 

sker med en klass på kvalitetsfaktornivå när det gäller ekologisk status eller på parameternivå när det 

gäller kemisk status (t.ex. från god till måttlig eller från god till uppnår ej god). Detta gäller även om det 

inte leder till försämring av klassificeringen av vattenförekomsten som helhet. Är en kvalitetsfaktor 

klassad till dålig status (dvs lägsta klassen), ska varje försämring av den kvalitetsfaktorn anses 

innebära att status försämras.  

Äventyrandet handlar om hur en verksamhet eller åtgärd inverkar på förutsättningarna att följa MKN. 

Bedömningen görs alltså framåtsyftande.  

Aktuell vattenförekomst, Vindelälven (SE718190-165882), har statusklassningarna måttlig ekologisk 

status och uppnår ej god kemisk status enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS, 2022-06-26). 

Den måttliga ekologiska statusen är baserad på en sammanvägning av bästa tillgängliga data för det 

biologiska, vattenkemiska och fysiska miljötillståndet. Vad gäller kemisk status bedöms alla ytvatten i 

Sverige ha kvicksilver samt bromerande difenyletrar vilka överskrider gränsvärdena i fisk. Halterna 

beror på atmosfärisk deposition och undantas pga. det med mindre stränga krav eftersom det inte 

anses finnas tekniska förutsättningar att åtgärda det. Målen för vattenförekomsten är god ekologisk 

status 2033 och god kemisk status.  

Tabell 1. Status och MKN för vattenförekomsten Vindelälven (SE718190-165882), VISS, 2022-06-26. 

Aktuell status Kvalitetskrav Kvalitetsfaktorer och parametrar (prioämnen) 

Måttlig ekologisk 
status 

God ekologisk 
status 2033  

Biologiska 

Påväxt-kiselalger God 

Bottenfauna Ej klassad 

Fisk Måttlig 

Fysikalisk-kemiska 

Näringsämnen Ej klassad 

Försurning Ej klassad 

Särskilt förorenande ämnen 
(SFÄ) 

Ej klassad 

Hydromorfologiska 

Konnektivitet i vattendrag Måttlig 

Hydrologisk regim i vattendrag Måttlig 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag Måttlig 

Uppnår ej god 
kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Prioriterade ämnen 

Bromerad difenyleter 
Uppnår ej 
god 

Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Uppnår ej 
god 

Bly och blfyöreningar Ej klassad 

Kadmium och kadmiunföreningar Ej klassad 

Nickel och nickelföreningar Ej klassad 

PFOS Ej klassad 
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Bedömning 

Planområdet ligger på visst avstånd från Vindelälven och medför inget fysiskt intrång i 

vattenförekomsten. Däremot kan utveckling i linje med detaljplanen medföra risk för spridning av 

föroreningar och näringsämnen till recipienten via dagvatten och grundvattenflöde. Avståndet till älven 

medger att dagvatten från befintliga verksamhetsområden och vägar infiltreras, fastläggs och fördröjs i 

viss mån. 

Kvaliteten på dagvattnet är beroende av de ytor som vattnet rinner över samt vilka typer av aktiviteter 

som sker i eller i närheten av området. Kvaliteten varierar också över tid och med årstider. Det är idag 

inte känt vilka verksamheter som kommer etableras inom planområdet. Planförslaget innebär dock att 

skogsmarken inom kvartersmarken kommer att avverkas och omvandlas till industrimark vilket ger att 

stora delar blir hårdgjorda ytor. Detta kommer ändra dagvattnets flöde och kvalitet vilket kan 

aktualisera åtgärder som syftar till att fördröja, rena och/eller utjämna.  

WSP:s (2022 A) dagvattenutredning visar på hur planerad exploatering kan komma att påverka 

framtida dagvattenflöden samt hur en hållbar dagvattenhantering ska kunna byggas upp. Föreslagen 

dagvattenhantering beskriver de volymer som behöver omhändertas och avser inte i detta skede 

rening av föroreningar, även om de systemlösningar som föreslås också kommer ha viss renande 

effekt. Det behöver därför säkerställas att de dagvattenlösningar och åtgärder som väljs vid 

genomförande av planen inte medverkar till försämrad status i recipienten med avseende på 

näringsämnen, särskilt förorenade ämnen eller prioämnen. Detsamma gäller kring att inte äventyra 

normuppfyllelse och därmed visa att det är möjligt att nå målen för vattenförekomsten med föreslagen 

detaljplan, den markanvändning som den reglerar och tänkt dagvattenhantering. Det behöver även 

säkerställas att dagvattenanläggningar inom planområdet ger tillräcklig rening för att inte försämra 

möjligheterna att uppnå MKN i recipienten. Se vidare avsnitt 7.3 Mark- och vattenmiljö. 

Ingen grundvattenförekomst berörs av planförslaget.  

6.1.3 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Vindelälven utgör tillsammans med Umeälven fiskvatten som ska skyddas enligt förordning om 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Det innebär att älven behöver skyddas eller förbättras i 

kvalitet för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd i enlighet med fiskvattendirektivet. 

Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss 

angiven utsträckning, dels värden som ska eftersträvas. 

Bedömning 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bedöms inte påverkas av planförslaget. 

6.1.4 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 

MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i förordning om 

omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att kartlägga buller och upprätta 

åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 

hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett samhälle har fler än 100 000 innevånare.  

Eftersom Vindeln har färre än 100 000 innevånare finns det inte något formellt krav på bullerkartering.  

I kommunen är det framför allt buller från väg- och järnvägstrafik som utgör störningskällor. 

Verksamheter och industrier kan också ge upphov till buller. 

  



32 
 

Bedömning 

Planen bedöms innebära ett visst tillskott av trafik, som i sig kommer innebära ett visst ökat tillskott av 

trafikbuller.  

Delar av planområdet är dock sedan tidigare utpekat för industriverksamhet, varav påverkan på 

omgivningen avseende buller bedöms bli begränsat. I och med att större delen av fastigheterna inom 

planområdet fortsättningsvis kommer att utgöras av industrier eller verksamheter bedöms inte buller 

skilja sig nämnbart från nollalternativet. Planområdet utgör i likhet med nollalternativet inget tyst eller 

ostört område. 

Buller från befintliga verksamheter och eventuellt tillkommande verksamheter kommer att hanteras 

särskilt, i samband med att verksamheterna prövas enligt gällande lagstiftning. I samband med 

tillståndsansökningar brukar i regel bullerkartläggning av den egna verksamheten genomföras och en 

bullerutredning biläggas ansökan vid behov.   

6.2 MILJÖKVALITETSMÅL 

För att inte lämna över miljöproblemen till kommande generationer har det på nationell nivå 

formulerats miljökvalitetsmål som syftar till att beskriva och precisera det tillstånd i miljön som behövs 

för att samhället ska vara ekologiskt hållbart. 

Miljökvalitetsmålen syftar till att: 

•     Främja människors hälsa. 

•     Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön. 

•     Ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena. 

•     Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. 

•     Trygga en god hushållning med naturresurserna. 

 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål. 

6.2.1 Regionala och kommunala miljökvalitetsmål 

Länsstyrelsen i Västerbottens läns regionala miljömål följer i stort de 16 nationella miljökvalitetsmålen 

med preciseringar och etappmål samt sattes initialt upp för perioden 2014-2020. År 2020 har 

passerats, men miljömålsarbetet fortsätter. I Hållbara Västerbotten - åtgärdsprogram med miljömålen i 

sikte 2019-2025 anges 122 åtgärdsförslag som alla ska bidra till att uppnå miljömålen. Åtgärderna är 

uppdelade i kategorierna hållbar konsumtion, hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och 

förvaltande, hållbart resande och energieffektiva transporter, hållbara natur- och kulturmiljöer samt 

hållbara vatten. 

6.2.2 Bedömning av relevanta miljökvalitetsmål 

Planens påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen har bedömts i den genomförda undersökningen 

av betydande miljöpåverkan och anges i matrisen nedan, se Figur 14. Risk för negativ påverkan 

avseende uppfyllelse av målen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri Miljö och Levande skogar har 

bedömt finnas, varför dessa anges särskilt i föreliggande MKB. Även regionala åtgärder inom det 

regionala miljömålsarbetet som är kopplade till dessa mål anges. 
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Figur 14 Föreslagen detaljplans bedömda inverkan på de nationella miljömålen, från Undersökning av miljöpåverkan,  
2020-04-27. 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 

ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Regionalt målarbete 

Berörda regionala åtgärder inom kategorin Hållbart resande och energieffektiva transporter samt 

Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och förvaltande (där bl.a. miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan ingår): 

• Uppmärksamma rennäringens ändrade förutsättningar i planeringen - I samband med 

samhällsplaneringen uppmärksamma och ta hänsyn till rennäringens behov av alternativa 

flyttleder och ökad flexibilitet som följd av klimatförändringarnas ändrade snö- och 

isförhållanden. 

• Planera för bebyggelse i stationsnära lägen - Genom den kommunala och regional 

samhällsplaneringen skapa förutsättningar för ökad andel bostäder, service och arbetsplatser i 

stationära lägen, vilket innebär mindre än 3 km från närmaste station eller hållplats för 

kollektivtrafik. 
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Lokala miljömål (enligt ÖP) 

Vindelns kommun 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 skapas genom förtätning av bebyggelse, närhet till kollektivtrafik, pendlarparkeringar 

och fler gång- och cykelvägar. 

Bedömning 

Rennäringens ändrade förutsättningar till följd av klimatförändringarna har beaktats i 

detaljplaneprocessen genom att kommunen i planen ger förutsättningar för rennäringen att fortsatt 

nyttja delar av området som flyttled och för rengärde. Se vidare i avsnitt 3.2 Riksintressen och 7.5 

Rennäring. 

Att genom en ny detaljplan för Lidbackens industriområde möjliggöra för nyetablering av verksamheter 

samt expansion av befintliga verksamheter kommer bland annat att innebära en viss trafikökning i 

området. Detta kommer framför allt på kort sikt innebära en ökning av utsläpp av växthusgaser, 

framför allt lokalt sett, samt därmed innebära en viss negativ påverkan på möjligheten att nå målet 

avseende begränsad klimatpåverkan. På längre sikt bör dock andelen eldrivna fordon eller fordon som 

går på icke fossila bränslen inom planområde öka, varav planförslagets negativa påverkan på 

miljömålets måluppfyllelse bedöms minska.  

Att det i FÖP:en planeras för en ytterligare hållplats för stambanan i anslutning till planområdet främjar 

även möjligheten att resa kollektivt inom kommunen. En stor del av trafiken inom kommunen utgörs av 

arbetspendling per bil. Att samla arbetsplatser inom ett område med pendlingsmöjligheter per tåg ger 

en bättre förutsättning för en hållbarare arbetspendling och därmed en mindre klimatpåverkan på 

längre sikt. 

Befintliga verksamheters påverkan på måluppfyllelsen prövas särskilt inom ramen för sökta tillstånd 

eller liknade enligt gällande lagstiftning samt eventuellt tillkommande verksamheter bedöms i 

huvudsak också komma att prövas inom ramen för tillstånd eller anmälan enligt gällande lagstiftning.  

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll 

och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Regionalt miljöarbete 

Berörda regionala åtgärder inom kategorin Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och 

förvaltande (där bl.a. Giftfri miljö ingår): 

• Farligt avfall - Underlätta insamling av farliga kemikalier och farligt avfall för alla medborgare. 

Lokala miljömål (enligt ÖP) 

Vindelns kommun har tagit fram mål angående farligt avfall som ska nås genom bland annat fler och 

bättre insamlingsmöjligheter. 

Bedömning 

Inom detaljplanen ska bland annat den markanvändning som pågår idag vid befintligt reningsverk och 

återvinningscentral fastställas. Detta innebär att förutsättningen för dessa verksamheter säkerställs 

och därmed att måluppfyllelsen till viss del kan förbättras genom att bl.a. insamlingsmöjligheter av 

farligt avfall kommer finnas kvar inom kommunen. 
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Att befintliga verksamheter genom planen kan få möjlighet att utvidga sin verksamhet samt att nya 

verksamheter kan komma att etablera sig inom planområdet kan i sig påverka måluppfyllelsen av 

målet giftfri miljö. Befintliga verksamheters påverkan på måluppfyllelsen avseende giftfri miljö hanteras 

i huvudsak inom ramen för sökta tillstånd enligt gällande lagstiftning samt att eventuellt tillkommande 

verksamheters påverkan också kommer prövas inom ramen för tillstånd eller anmälan enligt gällande 

lagstiftning.  

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Regionalt miljömålsarbete 

Berörda regionala åtgärder inom kategorin Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och 

förvaltande samt hållbara natur- och kulturmiljöer (där bl.a. Levande skogar ingår): 

• Tätortsnära skogs- och friluftsområden - Identifiera, säkerställ och bättra tillgången till 

tätortsnära grönstruktur som skogar, stigar och grönområden av vikt för friluftslivet. Arbetet 

kan exempelvis ske genom kommunens översikts och detaljplanearbete, 

verksamhetsövergripande friluftlivsplaner, kommunala naturvårdsplaner eller genom att 

kommunen initierar arbete med etablering av naturreservat.  

Lokala miljömål (enligt ÖP) 

För Vindelns kommun är miljömålet levande skogar ett mål som bidrar till att lyfta fram områden med 

höga natur- och kulturvärden som skyddsvärda och utvecklingsbara inom Vindelns kommun. 

Bedömning 

Det föreslagna planområdet ingår som helhet i för naturen och kulturen betydelsefulla områden, i och 

med närheten till Vindelälven och för att det utgör kärnområde för rennäringen. Däremot utgör inte 

hela planområdet viktiga områden, bl.a. då delar av området utgjort industriområde sedan en relativt 

lång tid tillbaka.  

Planförslaget möjliggör att tidigare obebyggd naturmark kan ianspråktas, vilket innebär att andelen 

naturmark som bl.a. innehar skog kan komma att minska inom planområdet. Detta innebär att 

måluppfyllnaden kan påverkas negativt, dock begränsas möjligheten att ianspråkta naturmark i planen 

genom att områden avsätts som naturområden.  
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7 MILJÖBEDÖMNING 

7.1 REDOVISNING OCH BEDÖMNING AV RELEVANTA 
MILJÖASPEKTER 

Redovisning och bedömning utförs av de miljöaspekter som Vindeln kommun identifierat vara de mest 

relevanta för den aktuella detaljplanen (se avsnitt 4.2). 

För varje miljöaspekt redovisas de skyddsåtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka 

eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter. 

För respektive miljöaspekt görs en bedömning av effekternas nivå enligt en tregradig skala: 

Positiva effekter uppstår när 

planen/nollalternativet 

medverkar till att belysa 

områdets värden och/eller 

förstärka skyddet för dessa. 

Inga/obetydliga effekter 

uppstår när 

planen/nollalternativet inte 

medför någon direkt eller 

indirekt påverkan på områdets 

värden och/eller inte medför 

några störningar för människor 

eller djur- och växtlivet. 

Negativa effekter uppstår när 

planen/nollalternativet medför 

tydlig direkt eller indirekt 

påverkan på områdets värden 

och/eller medför störningar för 

människor eller djur- och 

växtlivet. 

Åtgärder behövs 

 

För varje miljöaspekt görs även en bedömning av effekter för nollalternativet. Även om exploatering i 

enlighet med planförslaget uteblir så kan nollalternativet innebära andra typer av framtida förändringar 

inom området. Nollalternativet är därmed inte detsamma som nuläget (se avsnitt 5.2). 

7.2 NATURMILJÖ 

7.2.1 Förutsättningar 

Planområdet är idag delvis redan exploaterat, framför allt i nordväst samt i den östra delen av 

planområdet genom återvinningscentralen och reningsverket.  

Naturområdena i direkt anslutning till och inom planområdet utgörs av förhållandevis ung 

produktionsskog som domineras av tall. Några högre naturvärden bedöms därför inte finnas inom 

planområdet.  

Enligt Artportalen finns fynd av en rödlistad art inom planområdet – hussvala, som klassas som sårbar 

(VU). Arten häckar främst vid byggnader och konstruktioner i människans närhet. Enligt uppgift från 

kommunen häckar individer av arten i en bod vid ÅVC:n. 

I planområdets sydöstra hörn ligger plangränsen nära ravinen vid Puckdalsbäcken. Ravinen håller 

höga naturvärden och utgör nyckelbiotop.  

7.2.2 Påverkan och konsekvenser på naturmiljön 

Skogen inom området avverkas delvis vid utveckling i enlighet med föreslagen plan. Konsekvenserna 

av detta bedöms bli relativt små då skogen inte bedöms hysa några särskilda naturvärden.  

En korridor genom området planläggs som naturområde, främst för att bibehålla en flyttled för renar, 

men lindrar samtidigt de barriäreffekter som kan uppstå för växt- och djurlivet när tidigare skogsmark 

omvandlas till hårdgjorda industritomter.  
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Planförslaget bedöms inte påverka hussvalans möjlighet att finnas kvar och häcka i området. 

Planområdet avslutas med viss marginal till ravinen vid Puckdalsbäcken, varför påverkan på denna 

värdefulla naturmiljö bedöms bli liten till försumbar. Detta förutsatt att exploatering i planens 

sydöstligaste del sker på ett sådant sätt att inte erosions- och skredrisken förvärras jämfört med ett 

oexploaterat tillstånd. 

7.2.3 Skyddsåtgärder  

Ett stråk genom planen, mellan etableringarna i nordväst och ÅVC:n och reningsverket i öst. 

Huvuddelen av befintlig skogsdunge i planområdets nordvästra del planläggs som naturområde.   

7.2.4 Samlad bedömning  

Planförslaget Nollalternativet 

Skog avverkas och ersätts med hårdgjorda 

industritomter. 

Andelen skog bedöms i stort bli i likhet med 

idag. Annan utveckling, så som exploatering till 

följd av planändringar/nya detaljplaner och/eller 

skogsbruk bedöms dock kunna påverka 

naturmiljön inom området på sikt. 

Ett samlat grönstråk skyddas som naturområde 

tillsammans med en smal korridor längs 

järnvägen och ett område i planens sydöstra 

hörn. 

Grönstråket bedöms sannolikt även finnas kvar 

i nollalternativet, i likhet med idag. Dock får inte 

området samma skydd som i planförslaget. 

7.3 MARK- OCH VATTENMILJÖ 

7.3.1 Förutsättningar 

Inom planområdet finns etablerade industrier med byggnader och hårdgjorda ytor, kommunens 

återvinningscentral och tätortens avloppsreningsverk. Ett antal grusvägar finns inom området. I övrigt 

utgör planområdet produktiv skogsmark.  

Det är inte framtaget någon geoteknisk utredning för planområdet men enligt Sveriges Geologiska 

Undersöknings (SGU) jordartskarta består planområdet huvudsakligen av älvsediment och sand 

förutom i nordvästra hörnet av planen där det är postglacial grovsilt-finsand. Skattat djup till berg enligt 

SGU:s jorddjupskarta inom planområdet varierar från 20 meter till djupare än 50 meter.  

Enligt SGU:s genomsläpplighetskarta är genomsläppligheten hög inom större delen av planområdet. I 

områdets nordvästra hörn är genomsläppligheten medelhög.  

Inom planområdet finns ett antal registrerade objekt i länsstyrelsernas portal över förorenade områden 

(EBH-kartan Sverige), se Figur 15, som ligger i anslutning till befintliga industrier och verksamheter. 

Fyra av dessa är enligt kartan klassade som potentiellt förorenade områden med liten till måttlig risk. 

Tre objekt är inte riskklassade. Markanvändningen i anslutning till dessa områden faller under så 

kallad mindre känslig markanvändning (MNM), vilket innebär att markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar samt att personer framförallt vistas inom 

området under sin yrkesverksamma tid.  
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Figur 15 Översiktskarta över registrerade objekt som utgör potentiellt förorenade områden enligt EBH-kartan. © Länskarta 
Västerbotten. 

Grundvattnet kan vara påverkat inom området från eventuellt spill eller läckage från industriell 

verksamhet och avfallsanläggningar. 

Planområdet innefattar inga vattendrag eller andra vattenområden, men angränsar i öster till 

Puckdalbäckens ravin samt att Vindelälven ligger i nära anslutning till planområdet framför allt i väster.  

På naturlig mark infiltreras det mesta av nederbörden i marken. Om marken är mättad eller frusen 

rinner vattnet på ytan mot lågpunkter i landskapet. Vid anläggande av hårdgjorda ytor i form av t.ex. 

verksamhetsområden eller vägar minskas den möjligheten eftersom marken hårdgjorts. Ytavrinningen 

från de hårdgjorda ytorna får istället samlas och ledas till anläggningar där vattnet kan tas om hand. 

Dessa anläggningar eller system behöver dimensioneras så att de klarar flöden som är större än de 

som vanligtvis inträffar (regn med 10 års återkomsttid) samt att ytorna ska klara av extrema flöden 

utan att skada uppstår pga. översvämning. Dessutom behöver hänsyn tas till klimatförändringarna 

som kan medföra större nederbördsmängder.  

Vattnet som når de hårdgjorda ytorna i form av nederbörd innehåller ofta olika typer av atmosfäriska 

föroreningar, t.ex. kväveoxider och svavel. Själva dagvattnet tar med sig en rad olika föroreningar när 

det rinner över tak och hårdgjorda ytor, bl.a. metaller, näringsämnen och oljor. Dessa föroreningar når 

till slut recipienten där de kan påverka växter och djur samt orsaka övergödning. Dagvattnet kan också 

infiltrera till grundvattnet och på den vägen nå recipient.  

Ytavrinning inom området sker främst till Puckdalsbäcken för att sen nå Vindelälven. En mindre del, i 

sydöst, mynnar direkt till Vindelälven (WSP 2022 A). 

Befintlig dagvattenhantering utgörs av ledningar i mark som avslutas med utloppstrummor för vidare 

infiltration i skogsmark. Med hänsyn till sekretess offentliggörs inte VA-ledningarna i sin helhet, utan 
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redovisas endast översiktligt. I Figur 16 redovisas översiktligt befintliga dagvattenledningar utanför 

fastighetsgränserna, vilken dagvattentrumma (utlopp) som respektive bebyggd fastighet avleds till idag 

i förhållande till ungefärlig plangräns samt planerad (ungefärlig) gränsdragning mellan industriområde 

och naturområde (WSP 2022 A).  

 

Figur 16 Översiktlig illustration över hur och till vilken dagvattentrumma respektive bebyggd fastighet avleds till idag. Färgen på 
respektive utsläppspunkt markerar vilket område som avleds till denna. Planområdets gräns är ungefärligt markerad med gul 
linje (WSP 2022 och källor däri).  

Även delar av Allan Jonssons väg och Västervägen leds till angivna utlopp. Villaområden inom och 

strax utanför plangränsen i nordvästra hörnet hanterar sitt respektive dagvatten lokalt (WSP 2022 A). 

Eventuella relationshandlingar från fastighetsägare utgör inte underlag för den översiktliga 

illustrationen i detta skede. Det är inte utrett vilken standard omgivande VA-ledningar är 

dimensionerade för i detta skede. Vid anslutning av den utökade bebyggelsen till det befintliga 

systemet måste det befintliga systemets kapacitet kontrolleras (WSP 2022 A).  

Enligt Länsstyrelsen i Västerbottens läns länskarta finns inga markavvattningsföretag inom 

planområdet.  

7.3.2 Påverkan och konsekvenser på mark- och vattenmiljö 

Det är inte känt vilka verksamheter som kommer att etableras inom förslagen plan, men planen 

innebär att de områden som blir kvartersmark och som idag är skogsmark kommer avverkas och 
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istället bli industrimark. Andelen hårdgjorda ytor ökar i och med det vilket påverkar dagvattenflöden 

och kvaliteten på dagvattnet.   

Det är inte gjort några beräkningar av föroreningsbelastning på recipient med föreslagen plan. 

Föreslagen dagvattenhantering har fokus på de volymer som behöver omhändertas även om de 

systemlösningar som föreslås också kommer ha viss renande effekt. Det behöver säkerställas att de 

dagvattenlösningar och åtgärder som väljs vid genomförande av planen inte medverkar till försämring 

av ekologisk och kemisk status i recipienten Vindelälven. Se vidare avsnitt 6.1.2 Miljökvalitetsnormer 

för vattenförekomster. 

De identifierade potentiellt förorenade områdena ligger i stort i anslutning till befintliga industrier eller 

verksamheter, där det fortsättningsvis planläggs för industri och/eller verksamhet. Markanvändningen i 

området begränsas därmed fortsättningsvis till mindre känslig markanvändning (MKN), varav eventuell 

risk för människor och miljö minimeras.  

Skyddsåtgärder 

De fastigheter som ska byggas på bör undersökas med avseende på föroreningsrisk.  

7.3.3 Samlad bedömning 

Planförslaget Nollalternativet 

Ökade dagvattenflöden och förändrad 

dagvattenkvalitet. 

Dagvattnet från befintliga verksamheter 

fortsätter sannolikt att släppas till skogsmarken 

för infiltration. 

7.4 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

7.4.1 Förutsättningar 

Vindelälven är av riksintresse för friluftslivet och ett uppskattat rekreations- och besöksmål, med bland 

annat ett utvecklat stigsystem. Västerbottensleden löper längs älven. På norra sidan om väg 363 finns 

naturreservatet Södra Brånet vilket erbjuder goda möjligheter till rekreation då det ligger nära 

bebyggelse och nära tätorten. Det finns flera stigar som korsar reservatet. 

I FÖP anges att kommunen vill utveckla möjligheterna till rekreation och friluftsliv inom Vindelns tätort. 

Möjligheterna att röra sig och vistas i tätortens grön- och friluftsområden ska bli bättre för alla grupper. 

Tillgängligheten till älven ska öka, och möjligheten till utblickar mot älven ska förbättras. Rörelsestråk 

ska knytas samman så att de bildar sammanhängande nät. 

Industriområdet genomkorsas av en skoterled.  

Befintliga industriverksamheter och vägar utgör barriärer i området idag.  

7.4.2 Påverkan och konsekvenser på rekreation och friluftsliv 

Planförslaget möjliggör exploatering av naturområden som i dagsläget finns tillgänglig för rekreation 

och friluftsliv. Området karakteriseras dock i stort av industri och övrig verksamhet, varav området inte 

bedöms utgöras av något utpekat rekreations- eller friluftslivsområde.  

Skoterleden bibehålls i planförslaget, men kommer att omlokaliseras till den nya ringvägen med 

tillhörande gång- och cykelväg som planförslaget anger. Området bedöms därmed kunna fortsätta 

vara en passage till uppskattade rekreation- och besöksområden som finns i kommunen. 
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Tillkommande vägar som möjliggörs av planförslaget kommer att innebära ytterligare barriärer i 

området. 

Skyddsåtgärder 

Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms bli aktuella att vidta avseende rekreation och friluftsliv. 

7.4.3 Samlad bedömning 

Planförslaget Nollalternativet 

Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten 

att nå kommunens uppskattade rekreations- och 

besöksområden, bl.a. då den befintliga 

skoterleden bibehålls fast omlokaliserad till 

ringvägen med gång- och cykelväg. 

Skoterleden bedöms sannolikt bibehållas i likhet 

med idag samt att det inte blir någon direkt 

skillnad avseende tillgänglighet till kommunens 

rekreations eller friluftsområden bedöms uppstå. 

Planer på sikt kan dock komma att påverka 

detta. 

Obebyggd mark, som idag utgör naturmark 

planläggs i planförslaget som industri och 

möjliggör därmed ytterligare exploatering av 

området, vilket påverkar möjligheten till 

rekreation inom området.  

Sannolikt kommer den naturmark som finns i 

området idag finnas kvar och möjligheten till 

rekreation inom området bedöms bli den 

samma. Annan utveckling, så som exploatering 

till följd av planändringar/nya detaljplaner 

och/eller skogsbruk bedöms dock kunna 

påverka naturmiljön inom området på sikt. 

Barriäreffekterna bedöms öka något. Barriäreffekter bedöms i stort bli som idag, men 

kan dock ändras på sikt i och med att området 

utvecklas. 

7.5 RENNÄRING 

7.5.1 Förutsättningar 

Detaljplaneområdet ligger inom Rans sameby som är en fjällsameby med åretruntmarker i Sorsele 

kommun, ovan odlingsgräns. Vinterbeteslandet sträcker sig från gränsen för åretruntmarkerna till 

kusten vid Umeå. Vinterbetesmarker är områden där renskötsel får bedrivas under perioden 1 oktober 

– 30 april. Området vid Lidbacken utgör område för vårvinterland och vinterland enligt den karta över 

årstidsland som finns för Rans sameby (Sametinget 2022).  

Samebyn har ett fastställt maximalt antal renar om tiotusen individer i vinterhjorden och ungefär 

tjugofem gruppansvariga renskötare. Arealen uppgår till 7 877 km2 (Sametinget 2022).  

Nedan ges information om samebyns nyttjande av området närmast Lidbacken och dess betydelse för 

rennäringen. Informationen har inhämtats dels från publika data som finns hos Sametinget och hos 

länsstyrelsen, dels vid samrådsmöte med Rans sameby den 10 maj 2022 samt från kommunens 

tidigare dialoger med samebyn samt från yttranden som samebyn tidigare lämnat gällande planerad 

verksamhet vid Lidbacken. Det gäller yttranden som samebyn lämnat avseende den tidigare 

Endurobanan som ligger inom planområdet (diarienummer M-2020-966.410), Vindeln Innovation Park 

och yttrande till VAKIN gällande deras utbyggnadsplaner inom de östra delarna av planområdet. 

För att kunna förstå och beskriva påverkan på samebyns verksamhet av planförslaget är det viktigt att 

förstå inte bara hur verksamheten bedrivs i området närmast planområdet utan hur och var samebyn 

nyttjar sina marker och bedriver sin verksamhet över hela året. Detta då konsekvenser inom ett visst 
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område kan få följdeffekter över ett större geografiskt område eller över ett helt renskötselår. I Tabell 2 

ges en översiktlig beskrivning av samebyns årstidsland, dvs. hur samebyn nyttjar sina marker och 

vilken verksamhet de bedriver över året. Texten i tabellen är sin helhet hämtad från dokument från 

Sametinget som beskriver Rans sameby – En beskrivning av samebyns förutsättningar, 

markanvändning och renskötsel. En beskrivning av samebyns årstidsland är egentligen en beskrivning 

över de åtta samiska årstiderna och hur renen och människorna nyttjar landskapet på olika sätt under 

varje årstid. Den ger en introduktion till betydelsen av de olika landskaps- och betestyperna, men även 

till de kulturella och sociala dimensionerna av renskötselns arbete. Nedan ges i tabellform en mycket 

kortfattad och översiktlig summering av vilken verksamhet som bedrivs och var renarna befinner sig 

under de olika årstiderna. Av tabellen nedan framgår exempelvis inte den kulturella och sociala 

betydelsen som de olika aktiviteterna och verksamheterna under de olika årstiderna har för samebyn 

och dess medlemmar. Här belyses heller inte de svårigheter och utmaningar som renskötarna har i sitt 

arbete under de olika årstiderna. I tabellen ges som ovan beskrivs endast en orientering av var och 

hur verksamheten bedrivs över året. Detta i syfte att bättre förstå hur och när samebyn nyttjar området 

närmast planområdet. Efter tabellen ges en kompletterande beskrivning av hur och när samebyn 

nyttjar området närmast planområdet. 

 

Tabell 2 Översiktlig sammanställning av vilken verksamhet som bedrivs och var geografiskt renarna 

befinner sig under de olika årstiderna under ett renskötselår. Texten är hämtad från dokument från 

Sametinget som beskriver Rans sameby – En beskrivning av samebyns förutsättningar, 

markanvändning och renskötsel (https://www.sametinget.se/9418). 

Årstid Plats, verksamhet 

Vår (april-maj),  

renskötselåret inleds 

I slutet av april har vintergrupperna nått upp till vår- och försommarlandet väster om 

Saxnäs och Sorsele. Inom detta område släpps renarna att fritt beta sig västerut 

mot fjällen.  

Bevakning sker då under hela maj månad så att renarna inte kan vända österut 

igen. Bevakning sker också för att förhindra att renarna vandrar in mot Norge.  

I mitten av maj månad befinner sig vajorna på högfjället då kalvningen startar. 

Intensivt kalvningsland är Geuverten, Älvsvattnet och sydsluttningen av 

Ammarfjället. Under maj och juni betar renarna av området samtidigt som de sakta 

drar sig mot fjällen i väster.   

Försommar (juni) Även i detta område finns betande ren redan tidigt på våren. Under försommar- och 

sommartid rör sig renarna västerut för att under högsommaren befinna sig i 

sommarlandet inom kalfjällsområdet väster om Ammarnäs.   

Ran har även sommarbetesland på norsk sida enligt renbeteskonventionen mellan 

Sverige och Norge. Omfattningen kan dock närmast betecknas som symbolisk. 

Avgränsningen sker med hjälp av ett renstängsel enligt konventionen. 

Sommar (juni-juli) Renarna rör sig västerut och befinner sig under högsommarperioden inom 

kalfjällsområdet väster om Ammarnäs.  

Kalvmärkningen startar i juli månad. Från början sker samlingar längst västerut från 

Geulitsjaure. Senare sker samlingar för kalvmärkning inom Ammarfjällsområdet. 

Normalt är kalvmärkningen genomförd runt den 10 augusti. 

Sensommar (augusti) Under sensommaren (augusti månad) drar renarna österut. Under denna period kan 

renarna finnas från norska gränsen ner mot odlingsgränsen.   

  

https://www.sametinget.se/9418


43 
 

Årstid Plats, verksamhet 

Förvinter (november-

december) 

I slutet av oktober och början av november börjar samlingar inför skiljningen till 

vintergrupper och flyttningen till vinterbeteslandet. Samlingar sker från början inom 

höstlandet mot arbetshagen i Kraipe. Samtidigt genomförs den återstående delen 

av höstslakten.  

Under förvintern har renarna naturligt dragit sig österut mot skogslandet.   

Renskiljningar fortsätter längre österut då renarna samlas till arbetshagen i 

Gippervare strax öster om odlingsgränsen. I slutet av december är de fem 

vinterbetesgrupperna klara att börja flyttningen av renarna till vinterbetesområdena. 

Nedflyttningen sker med lastbil men även till fots. 

Vinter (januari-mars) Samebyn delar upp sig i vinterbetesgrupper. Under januari har grupperna kommit 

fram till sina respektive vinterbetesområden.  

Vinterbetesområdet sträcker sig från Sorsele i nordväst ända till Umeå i sydöst. De 

områden som frekvent används varje år av de olika grupperna är; söder om 

Gargnäs mittemot Björksele och ner mot Rusksele, söder om Rusksele, väster om 

Åmsele, öster om Åmsele och sydöst om Vindeln, Botsmark och Sävar. 

Vårvinter (mars-april) I slutet av mars och början av april återfinns vintergrupperna i vinterbeteslandet.   

Flyttningen västerut startar under april månad. Själva flyttningen tar två, upp till tre 

veckor i anspråk. Uppflyttningen sker till fots och med lastbil. Under flyttningen 

utnyttjas de övernattningsbeten som finns i nära anslutning till flyttlederna. 

 

Samebyn har vid samråd samt i tidigare yttranden till kommunen framfört att området kring Lidbacken 

är av särskilt viktig betydelse för rennäringen.  

Den mark inom planområdet som idag inte är ianspråktagen utgörs enligt samebyn av lavrika 

skogsmarker som utgör viktiga betesmarker. Detsamma gäller området söder om Lidbacken och ner 

mot Vindelälven. På ortofoton över området ses laven som vita fläckar i den i huvudsak förhållandevis 

glesa tallskogen. Området nyttjas normalt av en av samebyns vinterbetesgrupper med ca 2 000 renar.  

Under förvinternt/vintern flyttas renarna mot området vid Rödåheden. Detta görs vanligtvis ungefär 

från november-december och innan dess att samebyns vinterbetesgrupper påbörjar förberedelserna 

för flytten till vår- och försommarlandet till fjälls. Grupperna förflyttas initialt till området söder om väg 

363 och väster om Flakabäck (söder om Nedre Rosinedal) varifrån renarna under perioden fram till 

dess att vårflytten sker betar sig västerut mot området vid Lidbacken samt närmast söder om och 

sydost om Lidbacken. Renarna flyttas initialt till bete som inte är fullt så bra, detta då renarna vanligtvis 

efter vintern äter av det som finns tillgängligt. Det bättre betet vid Lidbacken sparas till då det är som 

viktigast, dels för att hålla renhjorden samlad inför flytten men också dels då det är som viktigast för 

renen att få äta upp sig inför den krävande flytten.  

Området runt Lidbacken utgör tack vare dess bra lavbete och dess utformning med tydliga 

avgränsningar mot Vindelälven i söder och väster samt mot järnvägen med dess omgärdande 

stängsel ett område där renarna stannar för bete. Området sydväst om Lidbacken med det näs som 

omges av Vindelälven utgör ett viktigt naturligt uppsamlingsområde. Området är idag förhållandevis 

ostört. All detta sammantaget minskar risken för spridning av renar vilket underlättar vid renskötseln 

och gör att renskötarna kan använda sin tid till att samla ihop de renar som finns kvar i närområdet. 

Det är också viktigt att renarna ostört får äta upp sig inför flytten som är energikrävande, särskilt viktigt 

är detta för de dräktiga vajorna som är ett par veckor från kalvning. Renarnas kondition under den här 

tidsperioden påverkar hur bra renhjorden mår under resterande delar av året. Under andra delar av 

året, exempelvis under hösten kan renen äta örter och gräs i större utsträckning. 



44 
 

När vårflytten påbörjas, i vanliga fall under april månad, sker detta vanligtvis genom att renarna för 

respektive vinterbetesgrupp samlas in i det rengärde/den uppsamlingshage som finns söder om 

reningsverket, utanför planområdets sydöstra del. Samebyn har då fått en viss tidsangivelse vid vilken 

renarna kan flyttas över järnvägen. Det är därför viktigt att ha renarna samlade för att kunna 

genomföra flytten över järnvägen på ett effektivt sätt. Flytten till vårlandet sker över järnvägen, vidare 

över Vindelälven och därefter norrut längs Vindelälvens västra sida. Rengärdet är utpekat som ett 

strategiskt område för rennäringens intressen. 

Det skogsområde som går mitt igenom planområdet används av samebyn vid flytt av renar. Renar 

som flyttas norrifrån över väg 363 flyttas genom skogsområdet mellan de västra delarna av 

planområdet samt området i öster där ÅVC och reningsverket finns. Renar kan även flyttas över väg 

363 och därefter söder om väg 363 men norr om ÅVC för att därefter flyttas söderut öster om 

infartsvägen till ÅVC och reningsverket.  

7.5.2 Påverkan och konsekvenser på rennäring 

Utifrån de synpunkter som inkommit från samebyn under samrådet har justeringar av planförslaget 

gjorts. Planområdet har minskats genom att dess yttre gräns bl.a. har justerats enligt följande: 

• Område öster om infartsvägen till ÅVC och reningsverket har utgått från planområdet.  

• Område närmast söder om reningsverket, i anslutning till det rengärde som finns här, har 
utgått från planområdet. 

• Två mindre delområdet i planområdets sydvästra del har utgått från planområdet. 
 
Vidare har bl.a. följande justeringar gjorts avseende egenskapsgränser: 

• Föreslagen industrimark i planområdets nordöstra del, vid ÅVC och reningsverket, har 
minskats och planläggs istället som område natur.  

• En mindre justering har gjorts strax söder om befintlig motorbana/endurobana, där 
naturområdet har utökats något mot väster. 

 

Nu föreslagen industrimark i den här delen av planområdet utgör i huvudsak befintlig ianspråktagen 

mark med viss expansionsmöjlighet för ÅVC och reningsverket. Genom att minska ner föreslaget 

området för industrimark och istället planlägga delarna längts mot norr som naturmark säkerställs 

samebyns möjlighet att passera norr om ÅVC vid flytt av renar och därigenom nå 

rengärdet/uppsamlingshagen söder om planområdet. 

Jämfört med gällande detaljplan innebär nu aktuell detaljplan att ett område i de centrala delarna av 

planområdet utgår som område planlagt för industri och istället planläggs som område för natur. 

Samtidigt planläggs ett område som idag utgör naturmark som område för industri. Planförslaget 

innebär att området i de centrala och nordöstra delarna av planområdet utpekas som naturområde, 

vilket säkerställer möjligheten att nyttja området för rennäringen. Fortsatt möjlighet att nyttja området 

för rastbete och som flyttled kvarstår på samma sätt som i nuläget. 

Utveckling i enlighet med planförslaget möjliggör en förtätning och utökning av befintlig exploatering i 

den västra delen av planområdet samt en något utökad yta för verksamhet vid ÅVC och reningsverket 

i planens östra del.  

Planförslaget bedöms minska det tillgängliga området för rennäringen jämfört med nuläget samt att ett 

ianspråktagande av mark enligt planförslaget innebär att störningarna ökar i och med ökad aktivitet 

inom området. Platsen är dock inte fri från störningar idag med närhet till såväl verksamheter, järnväg 

och bilväg.  

All ytterligare bebyggelse vid Lidbacken innebär enligt samebyn ytterligare störningar som kan 

påverka renen negativt. Utökad bebyggelse innebär också att viktig renbetesmark försvinner när mark 
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tas i anspråk. Detta kan enligt samebyn medföra ökat merarbete för rennäringen i form av exempelvis 

stödutfodring och merarbete för renskötarna då risken för spridning av renar kan öka.  

Föreslagna anpassningar av planförslaget syftar till att säkerställa fortsatt möjlighet för passage vid 

flytt av renar genom området.  

Samebyn har tidigare ställt sig negativ till samrådsförslaget. Samebyn har i samråd framfört att 

passagen mellan de västra delarna av planområdet och ÅVC och reningsverket i öster måste finnas 

kvar samt att en passage för flytt av renar norr om befintlig ÅVC måste kvarstå. De synpunkter som 

samebyn har framfört har i huvudsak beaktats inför framtagande av granskningshandling.  

Skyddsåtgärder 

Mark i de centrala delarna av planområdet planläggs som naturområde. Ytterligare mark norr om 

befintlig ÅVC har planlagts som område Natur. Mark öster om infartsvägen till ÅVC och reningsverket 

har utgått från planområdet. Området söder om reningsverket har utgått från planområdet. Två mindre 

områden i sydväst har utgått från planområdet. 

7.5.3 Samlad bedömning 

Planförslaget Nollalternativet 

Ett stråk i sydvästlig till nordöstlig riktning 

genom planområdet skyddas som naturområde. 

Ett stråk i den nordöstra delen av planområdet 

skyddas som naturområde. 

Åtminstone på kort sikt förblir stor del av marken 

i östra delen av planområdet skogsmark.   

Arealen tillgänglig mark för rennäringen framför 

allt i de västra delarna av planområdet minskas 

jämfört med nuläget och störningarna ökar pga. 

fler verksamheter och mer trafik.   

Området är redan påverkat av nu gällande 

planer, och etablering av ÅVC och reningsverk. 

Annan utveckling i området kan ske som 

påverkar rennäringen negativt, t.ex. skogsbruk.  

7.6 AVFALL OCH LUKTSTÖRNING 

7.6.1 Förutsättningar 

Den ÅVC som är belägen inom det föreslagna planområdet används av hela kommunen för att lämna 

avfall såsom grovsopor, vitvaror, hemelektronik, glödlampor och farligt avfall.  

Inom området ligger även Vindelns reningsverk, som utgör ett av kommunens sex reningsverk och 

bedrivs av Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin). 

Verksamheter som ÅVC och avloppsreningsverk ger båda upphov till viss luktstörning varför det är av 

vikt att dessa typer av verksamheter inte ligger i direkt anslutning till bostadsområden.  

Ett av planförslagets syften är att fastställa den markanvändning som pågår idag vid befintligt 

reningsverk och återvinningscentral.  

7.6.2 Påverkan och konsekvenser på avfall och luktstörning 

Med tanke på att föreslagen detaljplan avseende Lidbackens industriområde bland annat avser 

fastställa den markanvändning för de befintliga verksamheterna avseende Vindelns 

avloppsreningsverk och ÅVC, som båda utgör verksamheter som ger upphov till viss luktstörning 

kommer planförslaget fortsättningsvis generera viss luktstörning. Verksamheterna ligger dock relativt 

avskilt från bostadsbebyggelse, vilket innebär att luktstörningen kan begränsas.   
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Vad gäller avfall kommer ÅVC:n fortsättningsvis hantera avfall, varav de miljörisker som det innefattar 

kommer att bestå. Övriga befintliga verksamheter kommer också generera avfall, samt även eventuellt 

tillkommande verksamheter som föreliggande detaljplan skulle möjliggöra. Avfallsfrågan och även 

luktstörning kommer framförallt hanteras inom befintliga eller kommande tillstånds- alternativt 

anmälningsärenden enligt gällande lagstiftning. 

Skyddsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder bedöms nödvändiga avseende avfall och luktstörning inom föreslagen detaljplan 

för Lidbackens industriområde, förutsatt att verksamheterna kommer att planläggas inom redan 

ianspråktagen mark.  

7.6.3 Samlad bedömning 

Planförslaget Nollalternativet 

Planförslaget bedöms inte innebära en större 

luktstörning, jämfört med nollalternativet då 

både Vindelns reningsverk och ÅVC utgör 

redan befintliga verksamheter. 

Vindelns reningsverk och ÅVC utgör befintliga 

verksamheter och bedöms innebära samma 

luktstörning som planförslaget. 

7.7 RISK- OCH SÄKERHET 

7.7.1 Förutsättningar  

Trafik 

Den västra delen av planområdet (Lidbackens industriområde) ansluts till väg 363 genom 

Västervägen. Inom den västra delen av planområdet finns två huvudgator; Allan Jonssons väg eller 

Västervägen. Båda gatorna är återvändsgränder och har därför försetts med vändplatser. Gatorna har 

en bredd på ca 7–8 meter i nuläget. Trafiken inom området utgörs i huvudsak av arbetsresor och 

godstransporter till verksamheterna. Ett flertal verksamheter inom området har dock också ett utbyte 

av gods och material, vilket gör att vissa transporter har både start och slutdestination inom 

Lidbackens industriområde (WSP 2022 B).  
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Figur 17 Översiktskarta över aktuella vägar. 

Vid korsningen mellan väg 363 (Häradsvägen) och infarten till området (Västervägen) har det gjorts 

förbättringar med avseende på trafiksäkerhet och tillgänglighet till kollektivtrafik. Korsningen har 

försetts med högersvängfält samt att busshållplatsen har flyttats och byggts om (WSP 2022 B).  

Korsningen mellan infarten till ÅVC:n och väg 363 är liten och utformad utan refuger eller separata 

svängfält.  

Från centrum finns en gång- och cykelväg söderut längs väg 363 till Vindeln Innovation Park. 

Huvuddelen av sträckan är kantstensseparerad men längst i norr och söder är gång- och cykelvägen 

friliggande. 

De senaste sammanställda och ÅDT-redovisade trafikmätningarna på väg 363 genomfördes år 2017. 

Baserat på Trafikverkets uppräkningstal för Västerbottens kust och inland beräknas årsdygnstrafiken 

på väg 363 år 2022 uppgå till cirka 1 840 fordon/dygn, varav 12 % tung trafik, söder om infarten till 

Vindeln Innovation Park och till cirka 2 520 fordon/dygn, varav 11 % tung trafik, norr om infarten (WSP 

B 2022 och källor däri).  

Inom planområdet saknas tidigare genomförda trafikmätningar. Under hösten 2021 genomfördes dock 

trafikräkningar på tre platser för att få en uppfattning om trafikmängderna och svängandelarna i 

korsningarna. Räkningar genomfördes vid nedanstående platser: 

1. Korsningen Västervägen / Allan Jonssons väg  

2. Korsningen Väg 363 / Västervägen  

3. Infartsvägen till Återvinningscentralen  
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Enligt trafikräkningarna infaller dygnets maxtimme på eftermiddagen 15:45- 16:45. För att beräkna 

ÅDT på de aktuella gatorna har maxtimmen antagits uppgå till 10 % av ÅDT, vilket överensstämmer 

relativt väl med uppmätt ÅDT på väg 363. I maxtimmen var andelen tung trafik låg, den totala andelen 

tung trafik bedöms dock vara högre eftersom området utgörs av ett verksamhetsområde. Baserat på 

detta och andelen tung trafik på väg 363 bedöms andelen tung trafik i området uppgå till 15 % (WSP 

2022 B). 

Miljöfarlig verksamhet 

Inom föreslaget planområdet finns idag industriverksamheter, återvinningscentral och reningsverk.    

Farligt gods 

Planområdet ligger i anslutning till järnvägen, som är en transportled för farligt gods.  

Skred och erosion 

Planområdets sydöstra gräns ligger förhållandevis nära kanten till Puckdalsbäckens ravin. Ravinen är 

skred- och erosionsbenägen (se avsnitt 7.2.2). 

7.7.2 Påverkan och konsekvenser på risk- och säkerhet 

Trafik 

Eftersom det i nuläget inte är känt vilka verksamheter som ska etableras inom området bedöms en 

likvärdig trafikalstring som från befintligt verksamhetsområde vara mest trolig. I nuläget genereras ca 

450 arbetstillfällen inom planområdet och en ÅDT på Västervägen på ca 1 540 vid anslutningen till väg 

363. Kommunens tidigare intention var att den planlagda ytan för verksamheter skulle fördubblas med 

en liknande inriktning på de tillkommande verksamheterna som för befintliga, vilket då skulle innebära 

ca 450 nya arbetstillfällen. Detta i sin tur skulle innebära en fördubbling av trafiken på Västervägen. Av 

denna bedömdes i tidigare framtagen trafikutredning ca 15 % utgöras av tung trafik. Efter 

samrådsskedet har plankartan justerats och utökningen av detaljplaneområdet blir inte fullt så stor 

som tidigare förutsatts, vilket innebär att trafikmängden därför förväntas blir lägre än det som 

redovisas ovan. 

I samband med att verksamhetsområdet utökas ökar trafikmängden inom området, vilket riskerar att 

påverka möjligheterna att gå och cykla negativt om inga åtgärder vidtas. 

Miljöfarlig verksamhet 

Planen möjliggör och innehåller redan miljöfarliga verksamheter som riskerar att påverka miljö och 

hälsa genom föroreningar till luft, mark och vatten samt att de kan ge upphov till bullerstörningar. Det 

är dock svårt att göra närmare bedömningar av konsekvenser till följd av planförslaget då det inte är 

klart vad för verksamheter som kommer bli aktuella.   

Farligt gods 

Att delar av planområdet ligger i anslutning till stambanan, som utgör en transportled för farligt gods, 

kan vid en eventuell tågurspårning innebära en viss risk för utsläpp av miljöfarliga ämnen som följd.  

Skyddsåtgärder 

För att stärka möjligheterna att välja gång och cykel som färdmedel bör åtgärder som främjar detta 

genomföras. Ringvägen utformas utan långa raksträckor för att undvika att uppmuntra till körning i 

höga hastigheter. 

Skyddsåtgärder kopplade till enskilda miljöfarliga verksamheter kommer föreslås och beslutas inom 

ramen för de enskilda prövningarna.  
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Planområdet ligger i anslutning till järnvägen, som är en transportled för farligt gods. Med anledning av 

detta behöver det vid eventuell nybyggnation i anslutning till järnvägen säkerställas att tillräckligt 

skyddsavstånd erhålls eller att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. 

7.7.3 Samlad bedömning 

Planförslaget Nollalternativet 

Planen möjliggör anläggande av en ringväg 

vilket ökar trafiksäkerheten eftersom behovet 

av att vända inom gaturummet minskar.  

Verksamheterna kan bara nås i en riktning, 

behovet av vända inom fastigheterna eller i det 

befintliga gaturummet finns fortsatt. 

Planen möjliggör etablering av ny anpassad 

gång- och cykelväg. 

Möjligheten att gå- och cykla bedöms initialt bli 

som idag. 

Ökade trafikmängder kan innebära en generell 

negativ säkerhetsrisk inom området. 

Utebliven plan bedöms inte medföra så stor 

skillnad jämfört med hur situationen ser ut idag 

avseende trafikmängd.  

Planen möjliggör etablering av fler miljöfarliga 

verksamheter vilket kan innebära en ökad risk 

för påverkan på miljö och hälsa. Det är dock 

idag oklart vilka verksamheter som kan komma 

att etablera sig i området. 

Andelen miljöfarliga verksamheter inom 

området bedöms initialt bli i likhet med i 

nuläget. 

7.8 KLIMAT- OCH ENERGIPÅVERKAN 

7.8.1 Förutsättningar  

Med klimatändringarna följer högre temperaturer och ökad nederbörd, som kommer att påverka 

vattenområdena inom Vindelns kommun.  

Bland annat finns risk för översvämning längs med Vindelälven.  

Lidbackens industriområde utgör inte ett av de utsatta områdena inom Vindelns kommuns som anses 

mindre lämpliga att bebygga med hänsyn till översvämningsrisk. 

För att klimatpåverkan från transporter ska minska så måste andelen fordon som drivs med fossilfria 

drivmedel öka. För att det ska vara möjligt måste det finnas en väl utbyggd infrastruktur för tankning 

och laddning av fordon som drivs av förnybar energi. Föreslagna platser har tagits fram i samarbete 

mellan Länsstyrelsen i Västerbottens län och Vindelns kommun i projektet ”Fossilfria transporter i 

Norr”. VIP har pekats ut som ett förslag på en lämplig plats inom Vindelns kommun där laddstationer 

för elfordon bör anläggas.  

7.8.2 Påverkan och konsekvenser på klimat- och energipåverkan 

Utbyggnad av befintliga verksamheter och eventuellt tillkommande verksamheter genererar på sikt 

generellt sett mer trafik och behov av mer energi för uppvärmning, se avsnitt 7.7.2. Även om ökningen 

av trafik procentuellt sett inom området blir stor är trafikmängden jämfört med exempelvis den trafik 

som går på väg 363 liten. 

Nya föreslagna ytor för industri ligger i nära anslutning till befintlig industri, varav befintlig infrastruktur 

så som fjärrvärme till stor del kan användas. 
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Skyddsåtgärder 

Det är viktigt att vid ny- eller ombyggnation bidra till energieffektiv resursanvändning genom att bland 

annat att ta hänsyn till byggnadens placering och energianvändning. 

7.8.3 Samlad bedömning 

Planförslaget Nollalternativet 

Planförslaget innefattar något ökad trafikmängd 

och energianvändning. 

Trafikmängd och energianvändning bedöms bli i 

likhet med idag, men något ökande på längre 

sikt. 

7.9 SAMLAD BEDÖMNING SAMTLIGA MILJÖASPEKTER 

Miljöaspekt Planförslaget Nollalternativet 

N
a
tu

rm
ilj

ö
 

Skog avverkas och ersätts med 

hårdgjorda industritomter. 

Andelen skog bedöms i stort bli i likhet 

med idag. Annan utveckling, så som 

exploatering till följd av planändringar/nya 

detaljplaner och/eller skogsbruk bedöms 

dock kunna påverka naturmiljön inom 

området på sikt. 

Ett samlat grönstråk skyddas som 

naturområde tillsammans med en smal 

korridor längs järnvägen. 

Grönstråket bedöms sannolikt även finnas 

kvar i nollalternativet, i likhet med idag. 

Dock får inte området samma skydd som i 

planförslaget. 

M
a
rk

- 
o
c
h
 

v
a
tt
e
n
m

ilj

ö
 

Ökade dagvattenflöden och förändrad 

dagvattenkvalitet. 

Dagvattnet från befintliga verksamheter 

fortsätter sannolikt att släppas till 

skogsmarken för infiltration. 

R
e
k
re

a
ti
o
n
 o

c
h
 f
ri

lu
ft
s
liv

 

Planförslaget bedöms inte påverka 

möjligheten att nå kommunens 

uppskattade rekreations- och 

besöksområden, bl.a. då den befintliga 

skoterleden bibehålls fast omlokaliserad 

till ringvägen med gång- och cykelväg. 

Skoterleden bedöms sannolikt bibehållas i 

likhet med idag samt att det inte blir 

någon direkt skillnad avseende 

tillgänglighet till kommunens rekreations 

eller friluftsområden bedöms uppstå. 

Planer på sikt kan dock komma att 

påverka detta. 

Obebyggd mark, som idag utgör 

naturmark planläggs i planförslaget som 

industri och möjliggör därmed ytterligare 

exploatering av området, vilket påverkar 

möjligheten till rekreation inom området.  

Sannolikt kommer den naturmark som 

finns i området idag finnas kvar och 

möjligheten till rekreation inom området 

bedöms bli den samma. Annan 

utveckling, så som exploatering till följd av 

planändringar/nya detaljplaner och/eller 

skogsbruk bedöms dock kunna påverka 

naturmiljön inom området på sikt. 
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Barriäreffekterna bedöms öka något. Barriäreffekter bedöms i stort bli som 

idag, men kan dock ändras på sikt i och 

med att området utvecklas. 

R
e
n
n

ä
ri
n

g
 

Ett stråk i sydvästlig till nordöstlig riktning 

genom planområdet skyddas som 

naturområde. 

Åtminstone på kort sikt förblir stor del av 

marken i östra delen av planområdet 

skogsmark.   

Arealen tillgänglig mark för rennäringen 

framför allt i de västra delarna av 

planområdet minskas jämfört med nuläget 

och störningarna ökar pga. fler 

verksamheter och mer trafik.   

Området är redan påverkat av nu 

gällande planer, och etablering av ÅVC 

och reningsverk. Annan utveckling i 

området kan ske som påverkar 

rennäringen negativt, t.ex. skogsbruk.  

A
v
fa

ll 
o
c
h
 

lu
k
ts

tö
rn

in
g

 Planförslaget bedöms inte innebära en 

större luktstörning, jämfört med 

nollalternativet då både Vindelns 

reningsverk och ÅVC utgör redan 

befintliga verksamheter. 

Vindelns reningsverk och ÅVC utgör 

befintliga verksamheter och bedöms 

innebära samma luktstörning som 

planförslaget. 

R
is

k
 o

c
h
 s

ä
k
e
rh

e
t 

Planen möjliggör anläggande av en 

ringväg vilket ökar trafiksäkerheten 

eftersom behovet av att vända inom 

gaturummet minskar. 

Verksamheterna kan bara nås i en 

riktning, behovet av vända inom 

fastigheterna eller i det befintliga 

gaturummet finns fortsatt. 

Planen möjliggör etablering av ny 

anpassad gång- och cykelväg. 

Möjligheten att gå- och cykla bedöms 

initialt bli som idag. 

Ökade trafikmängder kan innebära en 

generell negativ säkerhetsrisk inom 

området. 

Utebliven plan bedöms inte medföra så 

stor skillnad jämfört med hur situationen 

ser ut idag avseende trafikmängd.  

Planen möjliggör etablering av fler 

miljöfarliga verksamheter, vilket kan 

innebära en ökad risk för påverkan på 

miljö och hälsa. Det är dock idag oklart 

vilka verksamheter som kan komma att 

etablera sig i området. 

Andelen miljöfarliga verksamheter inom 

området bedöms initialt bli i likhet med i 

nuläget. 

K
lim

a
t-

 

o
c
h
 

e
n
e
rg

i-

p
å
v
e
rk

a
n

 Planförslaget innefattar något ökad 

trafikmängd och energianvändning. 

Trafikmängd och energianvändning 

bedöms bli i likhet med idag, men något 

ökande på längre sikt. 

 

Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget ge ett antal positiva effekter medan nollalternativet i 

huvudsak bedöms innebära obetydliga eller inga effekter. Ett fåtal aspekter bedöms få negativa 

effekter i nollalternativet. Planförslaget innebär ungefär dubbelt så många negativa effekter som 

positiva. I de allra flesta fall finns förslag på åtgärder som lindrar dessa negativa effekter. 
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8 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

8.1 IDENTIFIERADE, REDOVISADE OCH BEDÖMDA MILJÖEFFEKTER 

De miljöaspekter för vilka genomförandet av detaljplanen bedöms kunna medföra betydande 

miljöeffekter är de aspekter som i dagsläget bedöms behöva belysas och utredas vidare i kommande 

prövningar av bygglov (enligt plan- och bygglagen och miljöbalken). 

Det bör dock inte uteslutas att det vid de kommande prövningarna kan tillkomma ytterligare aspekter 

som behöver beaktas och utredas vidare.  

8.2 UPPFÖLJNING OCH GENOMFÖRANDE AV PLANEN 

Enligt 6 kap. 19 § miljöbalken ska kommunen efter att en plan som omfattas av kravet på en strategisk 

miljöbedömning har antagits skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet 

av planen faktiskt medför och om de åtgärder som arbetats in i planen har avsedd effekt. 

Syftet med uppföljningen är också att upptäcka eventuell betydande miljöpåverkan som tidigare inte 

har identifierats och att skapa förutsättningar för att vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. Miljöbalken 

ställer inga preciserade krav på hur uppföljningen ska gå till, men det är en fördel om uppföljningen av 

miljöpåverkan kan integreras i den normala planeringsprocessen. 

8.3 STÖRNINGAR UNDER BYGGSKEDEN 

Störningar under byggskeden avseende bland annat byggande av väg inom planområdet, eventuell 

utbyggnad av befintliga verksamheter eller industrier och eventuell nyetablering av verksamheter eller 

industrier innefattas av bland annat buller, damning och ökat antal transporter.  

8.4 SAMORDNING 

Generellt gäller att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser enligt 

gällande och kommande detaljplaner, medan den enskilda fastighetsägaren eller exploatören ansvarar 

för detsamma inom kvartersmark. För att begränsa störningarna och på bästa sätt organisera de olika 

anläggningsaktiviteter som planerad utveckling och exploatering kräver förordas att kommunen ges en 

samordnande roll. Detta gäller speciellt i de områden där flera olika miljöintressen behöver beaktas. 
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