
A•vids)aurs kommun 	 Delegeringsbeslut 
Ärviesftivrien kommuvdna 

§ 6 
Datum 
2018-05-08 

INämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Ärendegrupp 

  

2. Besluta på nämndens vägnar i ärende som är så 
brådskande, att  nänmdens  avgörande inte kan avvaktas 

     

Thelegat 

Föredragande 

Beskrivning av ärendet 

           

 

Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman 

      

           

 

Planingenjör Britta Lundgren 

       

Yttrande över Älvsbyns kommuns översiktsplan 2018 
Dnr 00121/2018 

Älvsbyns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan och inbjuder till samråd om 
förslaget. Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 12 maj 2018. 

Beslut 

1. Arvidsjaurs kommun lämnar yttrande över Älvsbyns kommuns översiktsplan 2018 i 
efflighet med bilaga till protokollet. 

Beslutsfattare 

otta Årnan 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Arvidsfaurs kommun 
Ärviesftivrien kommin ,dna 

Datum 

2018-05-08 
Bilaga 

Handläggarc 
Britta Lundgren 

kommunen@alvsbyn.se  

Direktval 
0960-15565 

Yttrande angående Älvsbyns kommuns översiktsplan 

Bakgrund 

Älvsbyns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan och inbjuder till 
samråd om förslaget. Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 
12 maj 2018. 

Sedan 2011, när gällande översiktsplan antogs, har tre nya bostadskvarter planerats i 
Älvsbyns tätort samt ett flerbostadshus har uppförts. Trots detta bedömer kommunen 
bostadsbyggandet inte vara tillräckligt för att tillgodose bostadsbehovet för det 
befolkningsmål, 10 000 medborgare 2030, som kommunfullmäktige har beslutat i 
den strategiska planen. Älvsbyns kommun har haft en positivbefolkningsutveckling 
sedan 2014 och nya företagsetableringar har tillkommit såväl i tätorten som i byarna. 

Kommunen ser att de bör vara förberedda på att en gruvverksamhet kan etableras i 
kommunen med vad det kan föra med sig för bostadsbehov, utbud av offentlig och 
kommersiell service men även miljökonsekvenser. Av planen framgår att kommunen 
generellt bedömer att intresset av etablering av gruvbrytning och betydelsefull 
industri ska väga tungt vid konflikt med övriga riksintressen samt att områden som är 
intressanta för brytning av mineraler bör få exploateras för gruvverksamhet, som 
exempelvis Laver och Avaträsket. 

I planförslaget finns också ytterligare områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge utlagda och planen föreslår också, i enlighet med den regionala 
utvecklingsstrategin, en utveckling av befintliga biltestanläggningar. Vid samråd 
med företagarna har även föreslagits att ett område avsätts för en etablering av ett 
hotell i närheten av Arctic Falls testanläggning i Lappurträsk. 

Älvsbyns kommun har även lagt in ett ställningstagande om att de inte anser att 
några ytterligare naturreservatsbildningar ska ske eftersom det kan hindra 
skogsbrukets och träindustrins utveckling. 
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Älvsbyns kommun konstaterar också i förslaget att det för samtliga områden utom ett 
som i föregående plan pekades ut som lämpliga för storskalig vindkraft finns 
riksintressen som är starkare än intresset vindkraft. Avsnittet 3.14 Riksinfresse för 
lotallårsvarel redogör sedan för Försvarsmaktens så kallade stoppområde för höga 
objekt samt område med särskilt behov av hindersfrihet. På markanvändningskartan 
ligger dock även de områden som omfattas av Försvarsmaktens områden kvar. 

Kommunens yttrande 

Arvidsjaurs kommun instämmer i att Försvarsmaktens stoppområden väger tyngre än 
de områden som i Älvsbyns kommuns nu gällande översiktsplan är utlagda för 
vindkraft. Arvidsjaurs kommun ställer sig dock frågande till varför samtliga områden 
som tidigare bedömts som lämpliga för vindkraft framgår på markanvändningskartan 
trots att även Älvsbyns kommun nu anger att kommunen gör bedömningen att 
Försvarsmaktens anspråk väger tyngre. 

Arvidsjaurs kommun vill även uppmärksamma Älvsbyns kommun om att delar av 
det område som Försvarsmakten har lagt ut som stoppområde för höga objekt även 
omfattas av MSA-ytan för Arvidsjaurs flygplats. MSA-höjden är beroende av höjden 
på hinder (berg, master, byggnader) inom en yta om 30 nautiska mils radie från 
flygplatsens FAF (Final Approach Fix). Vindkraftverk inom vissa delar vid 
kommungränsen skulle kunna innebära att MSA-ytan skulle höjas vilket i sin tur 
skulle kunna påverka inflygningsförfarandet till Arvidsjaurs Flygplats och innebära 
ökade kostnader för flygtrafiken.Om Älvsbyns kommun skulle välja att behålla 
utlagda områden för vindkraft inom MSA-ytan för Arvidsjaurs flygplats anser 
kommunen att därför att det är av största vikt att det i det fortsatta arbetet görs 
närmare analyser av påverkan för Arvidsjaurs Flygplats. Detta för att säkerställa att 
flygplatsen inte påverkas negativt av en eventuell etablering. En karta där MSA-
ytorna i förhållande till kommungränserna och Försvarsmaktens stoppområde 
framgår bifogas yttrandet. MSA-ytor för flygplatsen bifogas även som shapefil. 
Samråd med Arvidsjaurs Flygplats bör ske vid etablering i anslutning till MSA-
ytorna. 

Även riksintresse rennäring är viktigt att beakta för att bedöma vilka områden som är 
lämpliga för vindkraft. 

Kommunen har i övrigt inga synpunkter på planförslaget. 

För Arvidsjaurs kommun 

Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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