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Beslut om utvidgat strandskydd i område Svartstenen, Robertsfors kommun, 

Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 14§ MB beslutar Länsstyrelsen att strandområdet Svartstenen, 

inom Robertsfors kommun Västerbottens län, ska omfattas av utvidgat strandskydd 

för att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till 

strandområdet.  

 

Inom området utvidgas det generella strandskyddet till att omfatta 200 m på land. 

För avgränsning, se karta bilaga 1.  

 

Beslutet gäller fr.o.m. 2015-01-01, även om det överklagas. 

 

Befintligt strandskyddsbeslut 24-BYG-1808 daterat1965-09-20,upphör att gälla 

2014-12-31. 

 

Motivering 

Motivet till att området ska omfattas av utvidgat strandskydd är att det är ett i prin-

cip obebyggt strandområde med betydelsefulla värden för friluftsliv.  

Länsstyreslen bedömer att enskildas rätt att använda mark eller vatten inte har in-

skränkts mer än vad som krävs för att säkerställa strandskyddets syften.  

 

Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet 

Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet är Ratu 1:4 och 3:3. 

 

Beskrivning av områdets värden  

Områdets värden ska betraktas tillsammans med Bäcklundsudden. Uddar som 

Bäcklundsudden och Svartstenen utgör ofta attraktiva besöksmål. 

 

Stranden i området består mest av stenig moränstrand, norr och söder om Svartste-

nen finns hällområden med vackert skulpterade hällar, tydliga isräfflor och rikligt 

med hällkar. Hällkar är fördjupningar i häll- och klippmarker där vatten blir stå-

ende och blir till unika och värdefulla små ekosystem. Naturen bakom stranden 

domineras av produktionsskog med endast en smal bård av naturskog av gran och 

al närmast stranden. 

 

Runt Svartstenen finns grundområden och små flador med små grunda tjärnar i 

bakkant och söder om den finns ett mindre område med naturskog.  
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Centralt underlagsmaterial 

Backman J. (2012)  Fältinventering. 

Bedömningsgrunder för stränders naturvärden (2012). 

Naturvårdsverket (2010) Utvidgat strandskydd. En vägledning till underlag och 

beslut. 

Sundström T. & Olsson C. (2005) Västerbottens kustfågelfauna. Inventering av 

kustfågelbeståndet 2001/2002. 

 

Ärendets beredning 

Under ärendets beredning har samråd hållits med Robertsfors kommun vid tre till-

fällen 2013-02-21; 2013-06-13 och 2013-10-29. 

Kungörelsedelgivning av förslaget har skett i ortstidningarna VK, VF, Norran och 

Mellanbygd, 2013-12-14. 

Öppet samrådsmöte genomfördes 2014-02-06 i Centrumhuset i Robertsfors. 

Förslaget har varit på remiss under perioden 2013-12-14 – 2014-03-14.  

Ärendet har föredragits av samhällsplanerare Marita Alatalo. 

 

 

Överklagande 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga 2 Hur man överkla-

gar. 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson    

Landshövding    

Länsstyrelsen Västerbotten  Susanne Fahlgren 

   Chef Samhällsutvecklingsenheten 

   Länsstyrelsen Västerbotten  

 

Länsstyrelsens beslut kungörs i Länsstyrelsens författningssamling och i ortstid-

ningarna VK, VF, Norran och Mellanbygd, 2014-11-29. 

 

Kopia till: 

Robertsfors kommun 

Lantmäteriet 

Naturvårdsverket 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Hur man överklagar till Regeringen 

 

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos  

Regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. 

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. 

Var tydlig med 

 Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast  

genom att ange ärendebeteckningen 511-8604-2014. 

 Redogör för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur 

du anser att beslutet ska ändras. 

 Ange ditt namn, adress och telefonnummer samt underteckna över-

klagandet. 

  

Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna brevet. I så fall bör 

en fullmakt sändas med. 

 

Om du har dokument som du anser stöder din ståndpunkt så bör du bifoga 

dem. 

 

Skicka överklagandet 

 med e-post till adressen:  

Vasterbotten@lansstyrelsen.se 

eller 

 med brev till adressen: 

Länsstyrelsen Västerbotten  

901 86  Umeå 

 

Eventuell överklagan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2014-12-20, 

annars kan överklagandet inte tas upp. 
 

mailto:Vasterbotten@lansstyrelsen.se

