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Upphävande av del av 
byggnadsplan för delar av byarna 
Lungvik, Mäland och Norrland i Bjärtrå 
socken 
Upphävandet avser fastigheten Bjärtrå-Mäland 5:1 
Kramfors kommun 

Undersökning – behov av strategisk 
miljöbedömning 
Kramfors kommun har gjort en undersökning för upphävandet av del av byggnadsplan för att 

se om upphävandet kan medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kapitlet 3§. 

Undersökningen har gjorts utifrån de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen 

(2017:966). 

Upphävandets syfte 
Syftet med upphävandet är att möjliggöra utbyggnad för bostadshus inom fastigheten Bjärtrå-

Mäland 5:1 där gällande detaljplan (Byggnadsplan för delar av byarna Lungvik, Mäland och 

Norrland i Bjärtrå socken, 1969) reglerar samlings- och föreningslokal [C].  

Hela det område som omfattas av byggnadsplanen är sedan länge utbyggt. Under de senaste 

decennierna har exploateringstrycket dock varit mycket lågt. Kommunen bedömer att den 

berörda fastigheten inte kräver detaljplan varför ett upphävande har bedömts lämpligt för att 

möjliggöra önskad utveckling. 

Platsens förutsättningar 
Området som avses upphävas är lokaliserat i samhället Lugnvik, cirka 350 meter från 

Lugnviksfjärden och utgörs av fastigheten Bjärtrå-Mäland 5:1.  

På den aktuella fastigheten har det funnits en samlingslokal. Fastigheten är idag obebyggd och 

består av öppen gräsyta med inslag av träd, samt en mindre privat, grusad väg. Planområdet 
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omges i nordöst och nordväst av befintlig villabebyggelse i Lugnvik, och i söder av åkermark. 

Längs plangräns i söder finns träd/buskage som skapar en avgränsning mellan fastigheten och 

de omgivande åkermarkerna.  

Riksintressen 
Området som avses upphävas berörs inte av något riksintresseområde. Lugnviksfjärden, cirka 

350 meter från upphävandeområdet, är av riksintresse för: 

- Yrkesfiske enligt 3 kap 5§ MB 

- Naturvård enligt 3 kap 6§ MB 

- Kommunikation (farled) enligt 3 kap 8§ MB 

Ett upphävande bedöms inte påverka riksintresseområdena.  

Skyddade områden eller objekt 
Området berörs inte av några skyddade eller skyddsvärda områden, objekt och/eller rödlistade 

arter eller biologisk mångfald. 

Upphävandets påverkan 
Den samlande bedömningen är att ett upphävande av del av byggnadsplan för delar av byarna 

Lungvik, Mäland och Norrland i Bjärtrå socken 

- Inte bedöms påverka skyddade områden.  

- Inte bedöms påverka materiella värden.  

- Inte bedöms innebära risk för människors hälsa eller för miljön, naturvärden, 

kulturvärden eller sociala värden.  

Upphävandets karaktär 
Upphävande av del av byggnadsplan för delar av byarna Lungvik, Mäland och Norrland i 

Bjärtrå socken handläggs med förenklat förfarande enligt plan-och bygglagen (2010:900).  

  



3 
 

Sammanvägd bedömning – ställningstagande 
För att utreda om betydande miljöpåverkan (BMP) kan antas har en genomgång av 

påverkansfaktorer genomförts. Upphävandet bedöms sammanfattningsvis inte vara av den art 

och storleksordning som bedöms leda till BMP. En strategisk miljöbedömning för 

upphävandet, där konsekvenser identifieras, beskrivs och bedöms behöver därför inte 

upprättas.  

Karta över området bifogas.  

 

Kramfors den 2021-04-22 

Ida Westman 

Planhandläggare 
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