Arvidsjaurs kommun
Årviesjåvrien kommuvdna

Översikts- och tillväxtplan
för Arvidsjaurs kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-24

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

Tack!
Arvidsjaurs kommun vill rikta ett stort
tack till alla medborgare, näringsidkare
& ideella organisationer som bidragit
med synpunkter & idéer under arbetets gång.

Uppdragsgivare:
Kommunstyrelsen, Arvidsjaurs kommun
Politisk styrgrupp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Deltagare i projektgruppen:
Barbro Ternert (kommunchef)
Johnny Högberg (kommunchef)
Kerstin Olla (kommunchef)
Heikki Kairento (teknisk chef)
Anders Harr (miljö-, bygg- & hälsoskyddsnämndens ordf.)
Sara Persson (byggnadsinspektör)
Daniel Risberg (byggnadsinspektör)
Erika Resin (GIS-ingenjör)
Åsa Andersson (enhetschef för miljö, bygg & plan)
Ann-Kristine Vinka (chef fd tillväxtenheten)
Peter Manner (turiststrateg)
Ricard Lundgren (Lantmäteriet)
Projektledare:
Cecilia Reinestam, Per Lidström, Tora Landgren & Britta Lundgren
Layout framsida: Agneta Nauclèr
Kartor: © Lantmäteriet och Arvidsjaurs kommun
Bildkälla presenteras i bildtexten
Samtliga bilder publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren
Arvidsjaurs kommun, Kommunstyrelsen/Tekniska kontoret
Postadress: Arvidsjaurs kommun, 933 80 Arvidsjaur
Besöksadress: Storgatan 13
Telefon (växel) 0960-155 00
www.arvidsjaur.se
Dnr: 2013/131

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

SAMMANFATTNING ........................................................................................................................................... 1
INLEDNING.......................................................................................................................................................... 2
BAKGRUND ......................................................................................................................................................... 5
STYRANDE DOKUMENT ...................................................................................................................................... 8
REKOMMENDATIONER.....................................................................................................................................11
KOMMUNAL POLITIK FÖR 2020 .......................................................................................................................11
LIVSMILJÖER .....................................................................................................................................................14
Jämlikhet .......................................................................................................................................................................................... 14
Attraktiva livs- och boendemiljöer ................................................................................................................................................... 15
Kultur & Fritid ................................................................................................................................................................................... 19
Folkhälsa ........................................................................................................................................................................................... 23
Omsorg/trygghet .............................................................................................................................................................................. 25
Avfall och återvinning ....................................................................................................................................................................... 28
Vatten & avlopp ............................................................................................................................................................................... 29
Energiförsörjning .............................................................................................................................................................................. 33

INNOVATION OCH FÖRNYELSE .........................................................................................................................35
Besöksnäringen ................................................................................................................................................................................ 36
Test- och övningsverksamhet ........................................................................................................................................................... 39
Serverlokaler för dataföretag ........................................................................................................................................................... 39
Handel .............................................................................................................................................................................................. 41
Mineralutvinning .............................................................................................................................................................................. 41
Basindustri/Energi och miljöteknik................................................................................................................................................... 42
Gröna näringar ................................................................................................................................................................................. 43
Samiska näringar .............................................................................................................................................................................. 45

TILLGÄNGLIGHET ..............................................................................................................................................47
Järnväg ............................................................................................................................................................................................. 47
Gator och vägar ................................................................................................................................................................................ 49
Kommunala gator ............................................................................................................................................................................. 50
Snöskotertrafik ................................................................................................................................................................................. 51
Arvidsjaurs flygplats ......................................................................................................................................................................... 54
IT-Samhälle för alla ........................................................................................................................................................................... 57

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD .......................................................................59
Integration ........................................................................................................................................................................................ 59
Arbetsmarknad ................................................................................................................................................................................. 60
Barn och utbildning .......................................................................................................................................................................... 63

STRATEGISKT GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE .......................................................................................66
LANDSBYGDSUTVECKLING ...............................................................................................................................70
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) ................................................................................................................................. 72
LIS-områden för boende eller verksamheter ................................................................................................................................... 78
Lis-områden för verksamheter ....................................................................................................................................................... 100
Generella riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära läge ..................................................................................................... 106

RIKSINTRESSEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER ............................................................................................108
UPPFÖLJNING .................................................................................................................................................112
LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE..................................................................................................113
MARKANVÄNDNINGSKARTOR........................................................................................................................122

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

SAMMANFATTNING
Arvidsjaurs kommun har arbetat fram en ny översikts- och tillväxtplan som syftar till att skapa
förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt för kommunen. Planen har gemensamt arbetats
fram av kommunens tillväxtenhet och tekniska förvaltning genom olika tematiska möten. Planen
består av ett antal dokument. Huvuddokumentet är ”Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs
kommun” där förutsättningar, rekommendationer och konsekvenser för kommunens utveckling
framgår. Till huvuddokumentet hör fyra markanvändningskartor; en kommuntäckande karta samt
markanvändningskartor för Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel.
Utöver dessa dokument finns diverse underlagsmaterial; dokumenten ”Planeringsunderlag”,
”Omvärldsanalys” samt ”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge”. Alla
översiktsplaner skall även innefatta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som syftar till att
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas, så väl ekologisk, ekonomisk
som social. MKB:n är en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som planens genomförande
kan antas medföra och är ett kompletterande dokument till huvuddokumentet.

Bild 1. Arvidsjaur samhälle
Foto: Kent Norberg
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INLEDNING
Allmänt
Den nu gällande översiktsplanen är från 2001. Kommunen har antagit ett tillägg till översiktsplanen,
”Vindkraftsutredning för Arvidsjaurs kommun”. Vindkraftsplanen vann laga kraft 2013-03-20. Det
område som i tillägget bedömdes som lämpligt för vindbruk har lagts in på den kommuntäckande
kartan. I övrigt finns inga gällande fördjupningar eller tillägg av översiktsplanen.
Nuvarande plan är i många stycken inaktuell. Behovet och diskussionerna om byggande i
strandnära lägen är ständigt pågående. Genom förändringar i strandskyddsbestämmelserna skapades
2009 möjligheter till byggande i strandnära lägen för att stödja utvecklingen av landsbygden, så
kallade LIS-områden. Förslag på sådana områden läggs in i planen.
Den översiktliga planeringen har även fått en annan inriktning genom att den numera ska få formen
av en utvecklingsplan och inte som tidigare där tyngdpunkten låg på mark- och vattenanvändningskartan.
Sedan 1960-talet har kommunens befolkning successivt minskat. De senaste två åren har
kommunen dock sett tecken på att denna utveckling håller på att vändas. Ambitionen är att
översikts- och tillväxtplanen ska bidra till denna positiva utveckling. För kommunens utveckling får
besöksnäringen och testverksamhet en allt större betydelse vilket kommer att sätta spår i den nya
översiktsplanen.
Om översiktsplaner
Från och med maj 2011 gäller nya regler för översiktsplaner. Liksom tidigare gäller att en kommun
ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för
beslut om hur den bebyggda miljön används, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte
bindande.
Översiktsplanens strategiska funktion stärks genom att det av planen ska framgå hur kommunen i
den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med EU:s
sammanhållningspolitik, nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en
hållbar utveckling inom kommunen. Planen bör fungera som stöd både för kommunens egna
intentioner och för kommunens handlingsberedskap för oförutsedda initiativ. Planen ska grundas på
omvärldsanalyser och övergripande mål om utvecklingen både i ett regionalt och kommunalt
sammanhang.
Planen ska kunna göras enklare än tidigare och kommunerna ska ges större utrymme att utforma
planen utifrån sina egna behov. Även om den nya lagen ger möjlighet till förenklingar av
plandokumenten är det viktigt att bakgrunden till samt innebörden och konsekvenserna av
kommunens ställningstagande tydligt framgår.
Planeringsprocessen
Vid upprättandet av planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt de kommuner,
regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och
transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget
tillfälle att delta i samrådet. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som
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möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet genomfördes under perioden 201309-02 - 2013-11-02.
När samrådet är genomfört ska kommunen redovisa resultatet av samrådet i en samrådsredogörelse
och ställa ut planen under två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra
det skriftligt under utställningstiden. Översikts- och tillväxtplanen ställdes ut under perioden under
perioden 10 april till 10 juni 2015.
Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och
redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till. Det särskilda utlåtandet
med de sammanställda synpunkterna ska sedan bifogas de övriga översiktsplanehandlingarna. Om
synpunkter som inkommit under utställningen inte kan tillgodoses i planförslaget bör detta särskilt
motiveras.
Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska kommunen ställa ut förslaget på nytt.
Kommunen har gjort bedömningen att ingen ny utställning är nödvändig innan antagandet.
Kommunfullmäktige antog översikts- och tillväxtplanen 2015-11-24, § 174.
Start

Samråd

Utställning

Antagande

Laga kraft

Arbetet med översiktsplanen
Under år 2009 påbörjades det interna arbetet med att dra upp riktlinjer inför en revidering av
översiktsplanen. En rad dialogmöten med berörda samebyar, företagarna, föreningen Arvidsjaurs
byar och de större markägarna i kommunen har genomförts under perioden 2010-2013. Under 2012
beslutades att översiktsplanen och tillväxtplanen skulle slås ihop till ett enda dokument för att få ett
gemensamt och samstämmigt styrdokument. Styrdokumentet ska bygga på den regionala
utvecklingsstrategin, kommunens övergripande mål och medborgarna och näringslivets behov. För
att komma igång med arbetet med tillväxtfrågorna och få flera olika perspektiv på Arvidsjaurs
kommuns utveckling och tillväxt har ”samsynsmetoden” använts där en arbetsgrupp bestående av
medborgare och företagare har fått diskutera och sammanfatta kommunens utmaningar.
Erfarenheterna från projektet ”Tillväxt och utveckling i Arvidsjaurs byar” har även fungerat som
underlag för planen.
Syfte och mål
I planen bryts de övergripande styrdokumenten från Europa 2020-strategin, det svenska
reformprogrammet och den nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning samt det regionala utvecklingsprogrammet ner till en kommunal nivå.
Syftet med upprättandet av en ny översiktsplan för Arvidsjaurs kommun är att skapa förutsättningar
för en långsiktigt hållbar tillväxt i kommunen. Planen ska fungera som stöd både för kommunens
egna intentioner och för kommunens handlingsberedskap för oförutsedda initiativ.
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Målsättningen är att denna plan ska bli det strategiska dokument som kan bidra till en långsiktigt
hållbar tillväxt och en positiv befolkningsutveckling. För att nå dit krävs ett mer attraktivt och
konkurrenskraftigt Arvidsjaur.
I Arvidsjaur vill man leva, verka och bo.
Översiktsplanens uppbyggnad
Översiktsplanen består av ett antal dokument. Huvuddokumentet är ”Översikts- och tillväxtplan för
Arvidsjaurs kommun” där rekommendationer för kommunens utveckling framgår. Kapitlet
”rekommendationer” följer länsstyrelsens fem prioriterade områden som redovisas i den regionala
utvecklingsstrategin. Därutöver finns ett särskilt avsnitt om landsbygdsutveckling och
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Till huvuddokumentet hör fyra markanvändningskartor; en
kommuntäckande karta samt markanvändningskartor för Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel.
Dessa dokument utgör själva planen.
Utöver dessa dokument finns diverse underlagsmaterial; dokumenten ”Planeringsunderlag”,
”Omvärldsanalys” samt ”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge”.

Bild 2. Vy vid Nyborgstjärn
Foto: Kent Norberg
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BAKGRUND
Kort om geografi, geologi och historia
Arvidsjaurs kommun, en inlandskommun i Norrbotten, tillhör en av de till ytan 20 största
kommunerna i landet. Större delen av Arvidsjaurs kommun ligger inom det man brukar beteckna
skogsklätt bergkullelandskap, genomkorsat av ett antal älvdalar. Fasta jordar dominerar i
kommunen varför de geotekniska förutsättningarna bedöms som relativt gynnsamma. I älvdalarna
förekommer sediment som kan vara erosionskänsliga.
Byske och Åby älvar är skogsälvar med sina källflöden inom Arvidsjaurs kommun. Skellefteå och
Piteåälv har sina källflöden i gränsen mot Norge. Piteå älv är en av våra nationalälvar. I
Skellefteälvens dalgång finns en del av ett 15 mil långt sammanhängande sjösystem inom
Arvidsjaurs kommuns gränser.
Mellan älvdalarna finns bergsryggar som i de västra delarna utgör lågfjäll. Arvidsjaur kommun är
troligen det område i landet med flest lågfjäll. Det unika med dessa lågfjäll är att det är en direkt
övergång från skogsland till fjällhed utan mellanliggande fjällbjörk.
Historiskt är Arvidsjaur sameland. Området koloniserades sent av svenskarna. Samerna levde i
huvudsak av jakt på älg, ren, småvilt samt fiske. I takt med årstidernas växlingar, och beroende på
tillgången till föda, flyttade människorna omkring mellan olika boplatser. Bosättarna var få till
antalet.
Arvidsjaurs kommun var glest befolkad och det var först efter att den svenska staten beslutat att
kolonisera Lappmarken som befolkningen ökade. Genomförandet av kolonisationen av
Lappmarken, kom senare till Arvidsjaurs socken än till de flesta andra kommuner i norr. Jordbruket,
jakten och fisket gav inbyggarna ett levebröd.

Bild 3. Vy över Prästberget
Foto: Peter Manner

5

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

I och med industrialismens framväxt kom skogsbruket att spela en allt större roll och bidrog starkt
till befolkningsökningen i kommunen. Befolkningen växte fram till 1960-talet och som mest
arbetade 3 000 man inom skogbruket.
Rationaliseringarna inom jord- och skogsbruket medförde dock ett minskat behov av arbetskraft.
Det minskande arbetskraftsbehovet påskyndade i sin tur urbaniseringen eftersom alternativa
arbetstillfällen var få. Kommunens befolkning har därigenom minskat från som mest ca 11 000 till
idag cirka 6 500 invånare. Ungefär 70 % av kommunens yta ägs av Sveaskog. Det tidigare starka
beroendet av det storskaliga skogsbruket har präglat befolkningens inställning till eget företagande
och kommunens utveckling in i modern tid.
Nuläge
Framväxten av tjänstesamhället och dess övergång till kunskapssamhället har förändrat Arvidsjaurs
kommun på kort tid. Nya näringar har sett dagens ljus. Offentlig service i olika former sysselsätter
överlägset flest människor i Arvidsjaur. Verksamheten präglas oftast av hög kvalitet och stabilitet i
produktion och personal.
I kommunens näst största ort, Glommersträsk, finns en koncentration av företag inom träindustrin
som är viktiga för kommunen. Skog och trä är en av de näringar som sysselsätter flest människor
inom den privata sektorn i Arvidsjaurs kommun.
Besöksnäringen, vare sig besöket sker på fritiden eller i yrket, är den andra stora näringen.
Kommunen ingår numera i ett kluster av kommuner i Norrlands inland för fordonstester. Även
annan test- och utbildningsverksamhet i kallt klimat har vuxit fram som exempelvis för försvaret
och järnvägen. En annan gren inom besöksnäringen är turismen, som får en allt större betydelse.
Störst utvecklingspotential bedöms den internationella vinterturismen ha tack vare direktflygförbindelser från Tyskland vintertid. Arvidsjaur har även under senare år stärkt sin ställning som
handelsplats i inlandet.
Statistik
Sedan 1968 har antalet innevånare minskat med cirka 25
procent. De senaste två åren har kommunen dock sett tecken
på att denna utveckling håller på att vändas. 2014-12-31 fanns
6484 invånare i kommunen.
Diagrammet på nästa sida visar befolkningsprognosen för
Arvidsjaurs kommun. Tack vare ett förväntat positivt
flyttnetto prognosticeras befolkningsantalet bibehållas under
de närmaste fem åren trots att antalet personer som beräknas
födas varje år prognostiseras bli lägre än antalet personer som
dör per år. För följande år beräknas dock en minskning av
befolkningen med cirka 16 personer trots ett förväntat positivt
flyttnetto.

Bild 4. Båt vid kanten av spegelblank sjö
Foto: Peter Manner
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Diagram 1. Befolkningsprognos för Arvidsjaurs kommun för åren 2014-2034

Det har även skett en lokal folkomflyttning inom kommunen, en utveckling som fortfarande pågår.
Tabellen nedan visar förändringarna i antalet innevånare i olika delar av kommunen under perioden
1974 – 2014. Minskningen av antalet innevånare är särskilt markant i kommunen i Moskosel och på
den övriga landsbygden.
Tabell 1. Befolkningsförändring 1974-2014.

Område
Arvidsjaurs tätort
Moskosel
Glommersträsk
Abborrträsk
Övrig landsbygd
Övriga/restförda

Förändring (%)
+ 16 %
– 59 %
– 44 %
– 35 %
– 59 %

Befolkning dec 1974
4073
458
471
205
2885

Befolkning dec 2014
4 705
189
264
134
1 189
3

Ett bekymmer för kommunen är det faktum att kommunen är ett åldrande samhälle. Andelen som
arbetar minskar i förhållande till den andel som blir försörjd. Inom åldrarna 20 - 50 år har
kommunen betydligt färre än riket i genomsnitt och ligger på ”10-topp” när det gäller andelen äldre
innevånare.
Förvärvsintensiteten inom kommunen var 83,5 % för män samt 80,6 % för kvinnor under 2013.
Förvärvsintensiteten i riket låg under samma period på 77,1 % och för Norrbottens län på 79,6 %.
Antalet förvärvsarbetande med arbetsställe i kommunen var 3 047 under 2013. Antalet inpendlare
till kommunen under 2013 var 485 personer medan 528 personer pendlade ut för att arbeta.
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STYRANDE DOKUMENT
Allmänt
Enligt propositionen till plan- och bygglagen stärks översiktsplanens strategiska funktion genom att
det av planen ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och
samordna planen med nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen. I kapitlet beskrivs därför EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning
(EU 2020) samt den nationella och regionala strategin som tagits fram för att uppnå EU:s strategi. I
kapitlet beskrivs även kommunens vision och övergripande mål.
Europeisk nivå

EU 2020
Nationell nivå

Reformprogrammet samt nationella strategin
Regional nivå

Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Kommunal nivå

Översiktsplan
EU-nivå
EU 2020, är en strategi för tillväxt och sysselsättning och utgör EU:s ramverk för att skapa
långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb i hela unionen.
EU 2020 bygger på tre övergripande prioriteringar som ska förstärka varandra:
-

Smart tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
Hållbar tillväxt - främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
ekonomi.
Tillväxt för alla - stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och
territoriell sammanhållning.
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En viktig del av strategin är de fem övergripande mål som lagts fast på EU-nivå. Målen är mätbara
och ger en allmän bild av var EU bör befinna sig vid år 2020.
-

75 % av befolkningen i åldrarna 20-64 år ska ha ett arbete.
3 % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling.
Energi- och klimatmålen ”20/20/20” ska nås.
Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, och minst 40 % av
den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning.
Antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner.

För att se till att varje medlemsstat anpassar EU 2020-strategin efter sin egen situation ska EU:s mål
omvandlas till nationella mål och strategier.
Nationell nivå
Sverige utarbetar årligen ett svenskt reformprogram som anger hur EU 2020 ska genomföras i
Sverige och hur Sverige bidrar till att uppfylla strategin. I reformprogrammet har Sverige även satt
upp fem nationella mål för att uppnå EU 2020. Sverige har också tagit fram en nationell strategi för
regional utveckling. Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning ska:
•
•
•
•
•
•

Bidra till att skapa mer konkurrenskraftiga regioner och individer i Sverige.
Vidareutveckla samordningen mellan den regionala utvecklingspolitiken,
arbetsmarknadspolitiken och den europeiska sammanhållningspolitiken.
Utgöra Sveriges nationella strategiska referensram för sammanhållningspolitiken
och ligga till grund för genomförandet av EU:s strukturfonder.
Vara vägledande för regionala tillväxtprogram och för nationella myndigheter.
Utveckla dialogen och samspelet mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå
och EU-nivå. Utgångspunkten för dialogen är prioriteringarna i den nationella
strategin samt regionala utvecklingsstrategier.
Den nationella strategin blir en plattform för en helhetssyn och sektorssamordning
för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Regional nivå
Länsstyrelsen beslutade i december 2011 om en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Den
regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 är det övergripande
strategidokumentet för Norrbottens hållbara tillväxt. Det regionala utvecklingsprogrammet bygger
på EU 2020 samt den nationella strategin.
Analysen av norrbottens förutsättningar har resulterat i att man valt fem strategiska områden:
-

Livsmiljöer
Innovation och förnyelse
Tillgänglighet
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
Strategiskt gränsöverskridande samarbete.

För varje strategiskt område finns förslag till åtgärder. Ett flertal av de föreslagna åtgärderna är
tillämpliga för Arvidsjaurs kommun.
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I programmet har länsstyrelsen redovisat EU:s och Sveriges fem mätbara mål samt brutit ner målen
till regional nivå. Länsstyrelsen har även lagt till ytterligare sex stycken regionala mål.
Kommunal nivå
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14, § 70 om en ny vision för kommunen – ”Arvidsjaur
växer för en hållbar framtid” där det önskade läget är ”en attraktiv tillväxtkommun”.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om nya kommunövergripande mål för perioden 20162019:
•
•
•
•

Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Långsiktig hållbar utveckling
God ekonomisk hushållning
Attraktiv arbetsgivare

Kommunens värdegrund är glädje, respekt och professionalitet.

Bild 5. Vintervy. Foto: Kent Norberg
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REKOMMENDATIONER
Kapitlet inleds med en kommunal politisk agenda för 2020. Här redovisas hur den framtida
politiken på riksplanet borde förändras för att landsbygden ska kunna utvecklas och för att skapa
framtidstro. Förslagen baseras på den omvärldsanalys som tagits fram som underlag till planen samt
de frågor som är särskilt viktiga för att uppnå de mål som anges i EU 2020-strategin. Kapitlet i
övrigt följer länsstyrelsens fem prioriterade områden som redovisats i den regionala
utvecklingsstrategin. Därutöver finns ett särskilt avsnitt om landsbygdsutveckling.

KOMMUNAL POLITIK FÖR 2020
För kommunens framtida utveckling är det av största vikt att kunna hejda den
befolkningsminskning som skett under de senaste 50 åren och få fler innevånare i kommunen.
Härigenom förbättras den kommunala ekonomin. För att detta ska kunna bli verklighet föreslås att
den lokala politiska agendan särskilt beaktar nedanstående områden.
Urbaniseringen är inte ett specifikt problem för Arvidsjaur, men generellt gäller att norra Norrlands
inland har haft den största befolkningsminskningen i landet. Skattebördan för boende i glesbygden
blir allt större allteftersom skatteunderlaget minskar. Att få behålla och gärna utveckla
skatteutjämningssystemet blir därför av största vikt. Ett problem i sammanhanget är att antalet
ledamöter som företräder landsbygden i riksdagen minskar. Ska vi kunna påverka skeendet är ett
utökat samarbete mellan landets landsbygdskommuner helt nödvändigt.
Skattepolitiken bör ses över och anpassas till den tid vi nu lever i. Goda exempel går att finna i
andra länder med en annan politisk vilja i landets parlament. I vårt grannland Norge
uppmärksammades under år 2011, 50-årsminnet av, som de själva framhåller, en framgångsrik
distriktspolitik. Sveriges slogan ”Hela landet ska leva” anser vi inte tillför landsbygdens människor
särskilt mycket utan speglar mer en uppgivenhet från våra riksdagsledamöter. Norges inriktning att
”Hela landet ska brukas” syftar i motsats till de Svenska målen, att landsbygden ska vara befolkad
och brukad av människor.
Kommunens åsikt är att det på sikt är lönsamt för Sverige med en brukad landsbygd. Inte i form av
att landsbygden blir ett utställningsobjekt utan att landsbygden faktiskt kan bidra till att höja
levnadsstandarden i Sverige. En ny skatte- och regionalpolitik skulle medverka till att strömmarna
ut från kommunen av människor, kunskap och kapital kan vändas. En ny attityd till landsbygden
bör få växa fram, det skulle stärka självkänslan för de som bor på landsbygden.
En indelning i större regioner med större självstyre och där regionen får möjlighet att behålla och
råda över en del av inkomster som produceras lokalt/regionalt kan vara ett sätt att hejda
nedmonteringen av inlandet. Inlandskommunerna måste dock även själva bli mer aktiva vad gäller
att samordna de kommunala verksamheterna.
Det lokala inflytandet över mark- och vattenanvändningsfrågorna är i dag starkt begränsade i
Arvidsjaurs kommun, dels genom ett litet enskilt ägande av mark- och vattnen i kommunen men
även genom miljöbalkens begränsningar av kommunens beslutanderätt. Staten äger ca 75 % av
mark- och vattenarealen i Arvidsjaurs kommun. Det enskilda ägandet är ca 10 %. Beslutanderätten
för användningen av mark- och vattenområdena i kommunen bör flyttas till den lokala nivån.
Härigenom förverkligas EU:s subsidiaritetsprincip som Sverige godtog i samband med EU inträdet.

11

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

En överföring av beslutanderätten över mark- och vattenanvändningen till lokal nivå kan även sägas
ha förankring i nobelpristagaren Elinor Ostroms forskning om allmänningarnas funktion.
Kommunen upplever att de statliga bolagen Vattenfall och Sveaskog tidigare var mer lokalt
inriktade. De statliga bolagen var en del av lokalsamhället. Kommunen anser att regering och
riksdag nu bör göra en översyn av bolagsordningarna där bolagen ges ett tydligt uppdrag att aktivt
medverka till en utveckling av nya arbetstillfällen i de bygder där man är ägare av exempelvis
skogs- eller vattenområden eller i övrigt har sin verksamhet förlagd. Även inom bolagen bör
beslutanderätten så långt möjligt flyttas ner på regional och lokal nivå.

Bild 6. Höstväg i Arvidsjaurs kommun
Foto: Kent Norberg

Arvidsjaurs kommun utgör en del av det svenska samelandet. Rennäring bedrivs här året runt.
Renbetet har allteftersom minskat och förutsättningarna för renskötseln försämrats. Under senare år
har problemen inom kommunen förvärrats genom den ökade rovdjursstammen. Större delen av
renkalvarna blir byte för rovdjuren. Rovdjurspolitiken bör ändras. I dagsläget begränsas också
samernas möjligheter att bedriva annan verksamhet i rennäringslagen. Samebyarnas
verksamhetsområde bör breddas.
Tillgången till goda kommunikationer blir allt viktigare för utvecklingen av samtliga sektorer i
samhället. Med goda kommunikationer menas både transporter av människor och varor men även
god tillgänglighet till andra typer av nätverk. En mer utförlig beskrivning av kommunens
förutsättningar och utmaningar vad gäller kommunikationer finns under avsnittet ”Tillgänglighet”.
För att lyckas med nedanstående rekommendationer är samarbete med andra kommuner viktigt.
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Strategiskt viktiga politiska områden att arbeta med inför 2020
•

Effektivisera den kommunala verksamheten för att minska kostnaderna.

•

Arbeta för att en ny skatte- och regionalpolitik införs som har som mål att
motverka utflöden av människor, kunskap och kapital från landsbygden.

•

Arbeta för att beslutanderätten för användningen av mark- och vattenområdena i
kommunerna flyttas till den lokala nivån. Härigenom förverkligas EU:s
subsidiaritetsprincip som Sverige godtog i samband med EU inträdet.

•

Verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som riksintresse.

•

Arbeta för att de statliga bolagen får i uppdrag att utveckla de bygder där man har
sin verksamhet förlagd eller är dominerande markägare.

•

Samordna verksamheten med andra kommuner.

•

Verka för att samebyarnas verksamhetsområde kan breddas.

•

Verka för att rovdjurspolitiken anpassas till rennäringens intressen.

•

Verka för att väg 95 uppgraderas till Europaväg.

•

Verka för att driften på tvärbanan mellan Arvidsjaur – Jörn återupptas. Kommunen
ser även positivt på förslaget att inrätta en tågtestbana mellan Arvidsjaur och Jörn.

•

Kommunen bör verka för att förverkliga inlandsbanans vision - Inlandsbanan ska
vara en integrerad del i ett sammanhållet nationellt järnvägssystem.

•

Kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället.

•

Kommunen bör arbeta för att tillvarata de möjligheter till regional samverkan och
utveckling som planerad byggnation av Tjernfjellstunneln ger.

Konsekvenser
• Positiv befolkningsutveckling, förbättrad kommunal ekonomi och ett långsiktigt
hållbart och mer rättvist samhälle.
•

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys
marker innebär all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen.
Kommunen bedömer dock inte att trafik på tvärbanan och godstrafik på
inlandsbanan påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med
samebyarna i framtida ärenden är dock viktigt för att minska negativ påverkan.

13

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

LIVSMILJÖER
Med livsmiljöer avses sådant som livskvalitet, attraktiva livs- och bondemiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, god folkhälsa, miljö och grundläggande

JÄMLIKHET
Det är viktigt att alla människors intressen tas till vara i planeringen oavsett kön, ålder,
utbildningsnivå, ursprung, etnisk bakgrund, sexuell läggning och eventuella funktionsnedsättningar.
Medborgare ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Enligt Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets
rättigheter) ska barns bästa alltid komma i första rummet i
frågor som rör dem. Barn har också rätt att uttala sig i
frågor som rör dem och deras tillvaro, och deras önskemål
ska tas på allvar och beaktas. Barn och ungdomar har ofta
andra krav och önskemål på sin miljö än vuxna. Detta är
viktigt att beakta i all samhällsplanering. De ska tidigt
uppmuntras att uppmärksamma och utforska sin fysiska
miljö och lära sig att föra fram synpunkter på sin närmiljö.
Enligt plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta
hinder åtgärdas i befintliga byggnader som innehåller
lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga
allmänna platser. Såväl byggnader som utomhusmiljöer
ska vara tillgängliga för människor med olika
funktionsnedsättningar. Vid utformning av allmänna
platser ska krav på tillgänglighet uppfyllas.
Bild 7. Bild från lekpark
Foto: Kent Norberg

Rekommendationer
• Alla människors intressen ska tas till vara i planeringen oavsett kön, ålder,
utbildningsnivå, ursprung, etnisk bakgrund, sexuell läggning och eventuella
funktionsnedsättningar.
•

Byggnader och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla människor.

Konsekvenser
• Ökad trivsel på allmänna platser för boende och besökare.
•

Ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.
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ATTRAKTIVA LIVS- OCH BOENDEMILJÖER
NULÄGE
Arvidsjaurs tätort håller i dag en mycket hög kvalitet jämfört med andra tätorter av samma storlek,
både vad beträffar bebyggelsestruktur och utformning i detaljer. Generellt sett finns ett överskott av
bostäder inom kommunen som helhet men i Arvidsjaurs tätort finns en viss brist på hyreslägenheter.
I dagsläget är det svårt att få lån till nya bostäder. Finansieringsfrågan är en hämsko för
utvecklingen i kommunen. Arvidsjaurs kommun får generellt betecknas som en säker och trygg
kommun att leva i. Landskapet inom kommunen har höga estetiska värden med mer än 4000 sjöar,
flera älvar och Arvidsjaur kommun är en av de kommuner i landet med flest lågfjäll.
TANKAR OM FRAMTIDEN
Det råder ingen större efterfrågan på tomter för byggande av egnahem i kommunen. Kommunen har
lediga tomter på ett flertal ställen i kommunen. Det som efterfrågas i dag är fritidstomter i
strandnära lägen. Kommunen har tidigare haft svårt att tillmötesgå de som sökt bygglov beroende
på svårigheter med dispens från strandskyddet. Genom förändringar i strandskyddsbestämmelserna
skapades 2009 möjligheter till byggande i strandnära lägen för att stödja utvecklingen av
landsbygden, så kallade LIS-områden. Förslag på sådana områden läggs in i planen, se avsnittet
”Landsbygdsutveckling”.
Behoven av nyproduktionen av egnahem bedöms bli låg under planperioden. Efterfrågan på
flerbostadslägenheter finns. En nyproduktion inom Arvidsjaurs tätort torde utgöras av vård- och
omsorgsboenden, vilket i sin tur skulle skapa en flyttkedja där lägenheter och villor inom
Arvidsjaurs samhälle blev tillgängliga på marknaden. Försvarsmaktens tänkta expansion skulle i
framtiden kunna innebära ett större behov av nyproduktion av vanliga lägenheter. I Arvidsjaur är
det nära till allt och så bör det även fortsättningsvis vara. Därför bör en förtätning få ske, dock utan
att värdefulla kulturella särdrag utarmas.
Kommunen ska verka för en allmän förbättring av den yttre miljön. Storgatan håller i dagsläget hög
klass i jämförelse med andra liknade tätorter. Storgatans karaktär bör behållas och stora estetiska
krav ska ställas på ny bebyggelse. Nuvarande lågbyggda karaktär bör vara vägledande för framtida
förändringar.
En bevarandeplan för Arvidsjaurs centrum togs fram under 80-talet. För att få ett gediget och
uppdaterat underlag för att kunna ta ställning till bevarandevärden inom Arvidsjaurs centrum bör
bevarandeplanen revideras.
Arvidsjaurs samhälle kan inte mäta sig med storstaden beträffande variationer i utbudet av
aktiviteter. Det är dock viktigt att utbudet av aktiviteter är så pass stort, lättillgängligt och
variationsrikt att minnet av en god och trygg uppväxtmiljö finns kvar även i vuxen ålder. Då kan
fler välja att flytta tillbaka när det blir dags för familjebildning. Förutom att utbudet av aktiviteter
ska vara variationsrikt förutsätts att det är jämställt och bidrar till integration och mångfald. Varje
individ ska ges möjlighet till personlig utveckling.
Samhället ska också planeras för en god folkhälsa. I Arvidsjaur ska det finnas ett bra utbud av
lokaler med aktiva och väl fungerande föreningar som är integrerade med samhället i övrigt. För de
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äldre där rörligheten minskar kan ett bra utbyggt nät av gång- och cykelvägar med parkbänkar på
strategiska ställen vara fullt tillräckligt för att locka till fysisk aktivitet.
Kommunen har kontinuerligt arbetat med att bygga ut gång- och cykelvägnätet inom Arvidsjaurs
samhälle enligt fastställd trafikplan. För att bedöma vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga
bör kommunen särskilt utreda frågan om hur gång- och cykelvägnätet i Arvidsjaurs samhälle kan
utvecklas.
Vistelser i naturen har stor betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. Forskning har visat att
300 meter är det avstånd som människor längst är beredda att gå till ett grönområde för att det ska
användas ofta. Närheten har störst betydelse för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och
sjuka. Forskning visar också att ju närmare man har till ett grönområde, desto mindre stressad
känner man sig. Vegetation fungerar också som en grön lunga som filtrerar bort luftföroreningar.
Grönområden kan även främja socialt deltagande och interaktion mellan människor. Barns
grovmotorik och koncentrationsförmåga påverkas också positivt av utevistelse. Kommunen bör
sträva efter attraktiva och tillgängliga grönområden och lekytor.

Bild 8. Höstvy från Nyborgstjärn. Foto: Kent Norberg

Med en minskande befolkning är det av särskild vikt att nyttja den resurs som utrikes födda utgör.
Arvidsjaurs kommun ska bli ett självklart val till bostadsort även för utrikes födda.
Innehav av mark är en viktig och ofta avgörande faktor i kommunens bostads- och
näringslivspolitiska strävanden. Därför är det angeläget att bevaka och vidta åtgärder så att
markreserven har en omfattning och belägenhet som ger kommunen goda möjligheter att nå
uppsatta mål. Arvidsjaurs kommun har ambitionen att tillgodose behovet av mark för bostäder,
företagsetableringar och övrig samhällsservice genom en aktiv markpolitik och hög planberedskap.
Markreserven ska präglas av långsiktighet, god framförhållning och successiv anpassning till
gällande översiktsplan.
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Längs Skellefteälvens vattenområde finns en uttalad risk för erosion, skred, ras och översvämning. I
närheten av de stora vattendragen i kommunen kan också finnas risk för ras och skred då markerna
domineras av erosionskänsliga jordarter. I Glommersträsk by kan finnas viss risk för skred. I övrigt
kan finnas mindre lokala områden med risk för ras och skred. De pågående klimatförändringarna
gör dock att en riskbedömning alltid ska genomföras vid all lokaliseringsprövning.
Riskbedömningen bör även innefatta potentiellt förorenade områden.

Rekommendationer
• Nuvarande karaktär av Storgatan bör förädlas. Centrum bör därefter utvecklas efter
Stationsgatan,

främst

ned

mot

järnvägsstationen.

Friluftsområdena

kring

Nyborgstjärnen samt vid Arvidsjaursjön bör utvecklas.
•

Möjlighet bör skapas för fritidsboende, permanentboende och verksamheter i
strandnära lägen.

•

Kommunen bör ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap. Markreserven ska
präglas av långsiktighet, god framförhållning och successiv anpassning till gällande
översiktsplan.

•

Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i Arvidsjaurs tätort.

•

Framtida nyproduktion av flerbostadshus bör ske genom förtätning inom området
som avgränsas av Nyborgstjärn – Kyrkan och Domängatan – Järnvägsgatan.

•

Områdena längs med järnvägen bör rustas upp liksom den yttre miljön vid
industriområdena.

•

I de områden som på fördjupningen för Arvidsjaurs tätort markerats som ”anpassa
till miljö” bör kvartersindelningarna och byggnadssättet bibehållas i fråga om
storlek, höjd och fasadutformning.

•

Kommunen bör utreda hur gång- och cykelvägnätet i Arvidsjaurs samhälle kan
utvecklas samt integreras med befintliga motionsslingor och förses med platser för
vila och återhämtning på strategiska ställen.

•

Kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden och lekytor.

•

Möjlighet bör skapas för fritidsboende i lågfjällsterräng.

•

För att underlätta de mindre orternas utveckling bör de gamla byggnadsplanerna och
avstyckningsplanerna som idag har status som detaljplaner upphävas i Suddesjaur
samt delar av Glommersträsk.
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Rekommendationer (forts.)
• Vid nybyggnation (undantaget fritidshus och enklare byggnader) bör en
undersökning av radonhalten i marken ske för att minska hälsorisken. Om inte en
radonundersökning genomförs bör radonsäkert byggande tillämpas.
•

En riskbedömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning. Riskbedömningen
bör bland annat omfatta erosion, skred, ras, översvämning och förorenade områden.

•

Befintlig

bevarandeplan

för

Arvidsjaurs

centrum

bör

revideras

inom

mandatperioden.
•

Innan eventuell exploatering av ytterligare grönområden inom Arvidsjaurs samhälle
bör en bedömning göras av huruvida grönområdet är viktigt för att minska
konsekvenserna vid framtida skyfall.

Konsekvenser
• Ökad attraktivitet för boende, besökare och företagare.
•

Positiv befolkningsutveckling och ett långsiktigt hållbart samhälle.

•

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys
marker innebär all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen.
Kommunen bedömer dock inte att förslagen i planen påtagligt försvårar
rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna i framtida ärenden är
dock viktigt för att minska negativ påverkan.

Bild 9. Storgatan Foto: Kent Norberg
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KULTUR & FRITID
INRIKTNING
Människor väljer idag i ökad utsträckning var de vill bo och ställer allt större krav på en
inspirerande miljö, som erbjuder livskvalitet. Platsen (orten, kommunen, regionen) och dess
kvalitèer blir alltmer betydelsefull för detta val och kultur- och fritidsutbudet kan ha en avgörande
betydelse. Ett rikt liv på fritiden ger engagerade, kreativa och positiva människor som kan bidra till
utvecklingen av samhället.
I Arvidsjaur skall miljöer skapas som är till för kommunens alla invånare och miljöerna skall
präglas av jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Goda livsmiljöer är en av förutsättningarna för
att folkhälsan skall utvecklas positivt och genom satsningar på fritidssektorn kan stödjande miljöer
för att främja fysisk aktivitet skapas. Folkhälsan är också beroende av att det demokratiska
samhället fungerar och där är folkbiblioteken och allmänkulturen en av byggstenarna.
Att skapa gemensamma arenor och nätverk för att stimulera möten mellan människor är en viktig
del i fritids- och kulturutbudet vilket kan bidra till en aktiv
idéoch
samhällsdebatt.
Alla medborgare ska ha möjlighet till en aktiv fritid och
rekreation. Det är därför viktigt för kommunen att verka för
att fler anläggningar blir handikappsanpassade.
ARVIDSJAUR IDAG
Kommunen har relativt sett ett stort utbud av kultur- och
idrottsaktiviteter som till stor del erbjuds genom de många
föreningar som bedriver verksamhet med stöd från
kommunen.
Genom den minskande befolkningen och den demografiska
strukturen har behoven förändrats under de senaste åren och
de kommunala anläggningarna för idrott, kultur och fritid är
av varierande standard. Den kommunala ekonomin och de
prioriteringar som gjorts har resulterat i ett dåligt underhåll
och behoven är så stora att det i vissa fall diskuteras en rivning
framför en upprustning.

Bild 10. Fotbollsspelande ungdom
Foto: Kent Norberg

Intresset för olika aktiviteter varierar också och i en liten kommun blir detta mer märkbart än i en
större. Det är svårt att kontinuerligt erbjuda aktiviteter som attraherar en liten grupp men genom
helg- och/eller lovaktiviteter kan man prova på det nya och så småningom kanske få ett tillräckligt
stort underlag för permanent verksamhet. Här har både föreningar, studieförbund och kommunen en
viktig roll att skapa möjligheter till utveckling samtidigt som man ibland måste våga låta vissa saker
”gå i graven” när intresset tynar.
Kommunen har i många år prioriterat den verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar upp till
och med 25 år och från och med 2010 finns inget kommunalt stöd till de föreningar som bedriver
verksamhet för vuxna. Vissa kommunala lokaler och markområden för idrott och kultur upplåts
dock fritt för föreningarnas verksamheter och detta gäller för verksamhet som riktar sig till alla
åldersgrupper.
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KULTUR
Kultur är ett mycket vidare begrepp än bibliotek, musik, konst och teater. Kultur är en aspekt på
samhällets totala liv och här inkluderas summan av alla erfarenheter, kunskaper, värderingar och
normer som finns i ett samhälle och i en interaktion mellan människorna. Kulturen är därför en
viktig del av livsmiljön för människorna på en plats. Kultur i det vida begreppet skapas lokalt men
med viktiga influenser från den regionala, nationella och internationella nivån. Amatörutbudet och
det professionella utbudet är varandras förutsättningar liksom bredd är en förutsättning för spets.
Folkbibliotek finns i tätorten Arvidsjaur samt i Glommersträsk där skolbiblioteket är integrerat i
folkbiblioteken. En delad tjänst som skol- och barnbibliotekarie ansvarar tillsammans med
assistenter för alla skolbibliotek och sköter inköp och cirkulation. Skolbiblioteken är bemannade
men i mycket begränsad omfattning. Däremot är gymnasieskolans bibliotek bemannat fyra dagar
per vecka. Postbibliotek erbjuds till de som inte har närhet till ett fysiskt bibliotek.
Medborgarhusets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för föreningarnas verksamheter och fyller en
viktig funktion för många. Biografverksamheten bedrivs i kommunal regi.
Kulturskolan
i
Arvidsjaur
erbjuder bild, dans, musik och
teater från lågstadiet till och med
gymnasiet och är en viktig del i
barn och ungas fritidsutbud.
Kulturskolan
erbjuder
även
avgiftsfri
undervisning
på
förskolan, grundskolan och den
nya kreativa aktivitets- och
mötesplatsen för unga.

IDROTT OCH
FÖRENINGSLIV
Bild 11. Fiolspel på kulturskolan

Många studier visar att vi rör oss Foto: Felicia Skiöld
allt mindre med en ökad ohälsa
som följd. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar som uppmuntrar alla att på olika sätt öka
sin fysiska aktivitet. Förutom att vi alla behöver röra oss mer blir medelåldern i kommunen högre,
vilket ställer ytterligare krav på utveckling av kommunens rekreationsområden. Att skapa
förutsättningar för barn och gamla att ta del av det rörliga friluftslivet kräver tätortsnära
anläggningar och områden eftersom alla inte har bil och kollektivtrafiken inte är anpassad till detta
ändamål.
Kommunens vidsträckta natur skapar bra möjligheter för ett rikt friluftsliv under hela året. De
många naturreservaten säkerställer bevarande av de områden som har höga värden vad gäller flora
och fauna och gör det samtidigt möjligt att säkerställa tillgång på natur där inget skogsbruk bedrivs.
Grundläggande för att behålla de fysiska förutsättningarna för friluftsliv är en ändamålsenlig
planering och förvaltning. Naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, fysiska aktiviteter och hälsa hör
nära samman. Planeringen bör därför vara sektorsövergripande och se till helheten.
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Arvidsjaurs kommun vill utvecklas som outdoor kommun, både för att stimulera det rörliga
friluftslivet och för att skapa en turistisk infrastruktur för att besöksnäringen inom kommunen ska
växa. Detta förutsätter en utveckling av kultur- och naturområden med vandringsleder och
kanotleder samt informations- och marknadsföringsinsatser.
Många av idrottsanläggningarna i kommunen är gamla och dåligt underhållna vilket ställer särskilda
krav på framtida resursfördelning. Befintlig sim- och sporthall kommer enligt kommunens
uppskattningar att kunna nyttjas under ytterligare 5-10 år. Kommunen bör påbörja arbetet med att
försöka hitta former för att finansiera en eventuell ny sim- och sporthall.
KULTURMILJÖVÅRD
Kulturmiljön är en del av vårt kulturarv som ger oss den viktiga kopplingen till den historiska
bakgrund som bidragit till kommunens utveckling och som gjort kommunen till vad den är idag.
Människorna har rätt till en synlig historia och kunskap om sin historia för att kunna delta i
samhällsdebatten utifrån en riktig grund och för att kunna bidra till utveckling. Vi behöver både
rötter och grenar för att kunna växa.
Skogsbruket har haft en avgörande betydelse för kommunens utveckling och de lämningar som är
synliga bör bevaras. Likaså skall alla de samiska lämningar som finns bevaras och i vissa fall
nyttjas. Lappstaden är skyddat som byggnadsminne och kräver underhåll av sina ägare.
Kulturreservatet Gallejaur är ytterligare ett exempel på en viktig kulturmiljö som är skyddat och
som har stor betydelse för kunskapen om vår historia. Det finns ytterligare exempel i det
kulturmiljöprogram som skall revideras. Alla har inte lagskydd men kan vara värda att bevaras
ändå.
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
bör i möjligaste mån bevaras och brukas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Kommunen skall lyfta fram kulturmiljön som en viktig resurs och det fysiska kulturarvet skall
bevaras och stärkas. Kommuninvånarna skall förstå kulturvärdena och känna delaktighet i
ansvarstagandet av den egna kulturmiljön.
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Rekommendationer
• Kommunen anser att förvaltningen av naturreservaten Reivo, Vittjåkk-Akkanålke,
Gallejaur, Lamburträsk och Hedvallen särskilt bör prioriteras. Gallejaur bör även
prioriteras i egenskap av kulturreservat.
•

Staten bör ta ett utökat ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och
marknadsföring av den mark inom kommunen som är skyddad som naturreservat.

•

Om staten har en ambition att skydda ytterligare naturområden inom kommunen
måste staten ta ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och marknadsföring. Ett
beslut bör vara väl motiverat och bidra till kommunens utveckling som turist-,
event- och testort. Kommunen efterfrågar även en fördjupad tidig dialog i samband
med planering av nya naturreservat.

•

Kommunen bör verka för en utveckling av kultur- och naturområden med
vandringsleder

och

kanotleder

samt

prioritera

informations-

och

marknadsföringsinsatser inom detta område. Tätortsnära anläggningar och områden
är centrala för att alla ska kunna ta del av det rörliga friluftslivet.
•

Möjligheten att utveckla Reivo bör utredas. En förstudie om nationalpark ingår.

•

Lappstaden bör utvecklas turistiskt.

•

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion bör i möjligaste mån bevaras och brukas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

•

Kulturmiljöprogrammet bör revideras.

•

Slalombackarna på Prästberget och Vittjåkk bör ges möjlighet att utvecklas.

•

Kommunen bör fortsätta dialogen med länsstyrelsen och Naturvårdsverket om
möjligheten att friköpa mark inom Vittjåkk-Akkanålkes naturreservat och tillse att
bestämmelserna möjliggör en utveckling av anläggningen med hotell och stugor.

•

Kommunen ska, så långt det är möjligt, stötta föreningslivet med lokaler,
anläggningar och ekonomiskt stöd.

•

Kommunen bör påbörja arbetet med att försöka hitta former för att finansiera en
eventuell ny sim- och sporthall.
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Konsekvenser
• Ökad attraktivitet för boende, besökare och företagare.
•

Positiv befolkningsutveckling, en förbättrad folkhälsa och ett långsiktigt hållbart
samhälle.

•

En turistisk utveckling av Lappstaden kan stärka förutsättningarna för samisk turism
vilket i sin tur också ger möjligheten att sprida kunskap och information om samer och
samisk kultur.

FOLKHÄLSA
VAD ÄR FOLKHÄLSA?
Med folkhälsa avses det allmänna hälsotillståndet i ett land
eller bland en befolkning. Folkhälsa - hälsa för alla - är en
samhällsangelägenhet. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet
i Sverige är de elva övergripande målområdena för
folkhälsa. De anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan.
Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden,
därför är det viktigt med gemensamma målområden som
vägledning.
Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om allt från
individens egna val och vanor till strukturella faktorer som
yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Det
finns många myndigheter som mer eller mindre arbetar med
målområdena men Statens Folkhälsoinstitut har ett
övergripande ansvar för uppföljning och utvärdering.
NULÄGESBESKRIVNING
Arvidsjaur hade tidigare sjukpenningtal som låg över
riksgenomsnittet men talen har under senare år sjunkit i
kommunen och idag tillhör vi en av de friskare
kommunerna i landet.

Bild 12. Cykelutflykt
Foto: Kent Norberg

Sjukfrånvaron bland kommunens personal låg på 6,1 % under 2014, vilket är något lägre än snittet
för kommunerna i Norrbotten. Detta är resultatet av en medveten satsning på nya sätt att arbeta,
både förebyggande och när någon redan har blivit sjuk.
Arvidsjaurs kommun har ett särskilt hälso- och trygghetsråd som har ett övergripande ansvar med
uppdrag att stimulera, samordna och följa upp folkhälsoarbetet i kommunen utifrån de behov som
finns och de politiska prioriteringar som görs. Hälso- och trygghetsrådet utgör en paraplyorganisation med undergrupper som arbetar operativt med sitt speciella område.
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TANKAR OM FRAMTIDEN
Kommunen kommer att fortsätta och utveckla arbetet för en förbättrad folkhälsa. För att nå ett
långsiktigt resultat krävs en rad åtgärder. Ett sätt kan vara att vi förmedlar vikten av en god livsstil,
fri från droger och med fysisk aktivitet, till kommunens unga.
Andra åtgärder är väl utbyggda gång- och cykelvägar, motionsslingor m.m. samt attraktiva
grönområden och lekytor. I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig fysisk aktivitet,
gärna utomhus. Kommunen ska verka för att det serveras en näringsriktig mat i våra skolor,
äldreboenden och restauranger.
Kommunen ska aktivt verka för att drogmissbruket minskar. Samarbetet mellan den offentliga
sektor, föreningslivet och företagen förbättras med inriktning mot en bättre folkhälsa. Genom att vår
kommunprofil långsiktigt inriktas mot en god folkhälsa kan detta bidra till att något företag kan
etablera sig i kommunen. Kanske i samarbete med Camp Gielas och en utbyggd anläggning på
Vittjåkk.
För de ungdomar som inte är intresserade av idrottsrörelsen bör alternativ skapas inom andra
verksamheter som exempelvis scoutrörelsen eller fiskeklubbar. Möjlighet till att hyra båt vid
Arvidsjaurssjön eller Nyborgstjärn bör finnas.

Rekommendationer
• I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig fysisk aktivitet, gärna
utomhus.
•

Kommunen ska verka för att det serveras näringsriktig mat i våra skolor,
äldreboenden och restauranger.

•

Kommunens ska aktivt verka för att drogmissbruket minskar.

•

Hälso- och trygghetsrådets arbete ska ges hög prioritet.

Konsekvenser
• Ökad attraktivitet för boende, besökare och företagare.
•

Förbättrad folkhälsa.
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OMSORG/TRYGGHET
SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med
funktionshinder samt äldreomsorg.
Individ- och familjeomsorgen handlägger bland annat ärenden rörande ekonomiskt bistånd
(försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till barn och
ungdom, föräldrar samt missbrukarvård jämlikt Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och
Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen.
Avdelningen för funktionshindrade tillgodoser insatser enligt lagen om stöd och service (LSS), samt
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för vissa grupper. 92 brukare är registrerade för insatser
enligt LSS. Insatserna kan vara bl.a. gruppbostad, personlig assistans, daglig sysselsättning mm.
Verksamheten tillgodoser även behoven för personer med permissionsutskrivningar från psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Äldreomsorgen ansvarar för hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsvård, anhörigstöd, vård och
omsorgsboende samt förmedling av bostad i trygghetsboende. Biståndsinsatserna är individuellt
planerade och behoven prövas enligt 4 kap, 1 § Socialtjänstlagen. Äldreomsorgen har 333 brukare,
varav 229 finns inom hemtjänsten. Inom äldreboendena Länsmangården, Ekan och Ringelsta bor 93
personer. Det finns totalt 100 platser i vård- och omsorgsboende, flera av platserna är lämpliga för
parboende. Krehab har 10 platser för korttidsvård.

Bild 13. Restaurang Spiskroken på Ringelsta invigs
Foto: Kent Norberg
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Verksamheten påverkas till stor del av förändringar som sker i vår omvärld . Äldreomsorgen är
beroende av vilka beslut som tas inom landstinget exempelvis avseende vårdplatstillgång,
primärvårdsresurser, osv. Individ och familjeomsorgens arbete påverkas mycket av vad som händer
på arbetsmarknaden, resurser inom skola och polis mm.
Framtiden
SCB:s befolkningsprognos visar att antalet 65-74-åringar förväntas minska med 125 personer under
prognosperioden 2014-2034. 74-84-åringarna förväntas öka med 74 personer under
prognosperioden medan antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med 104 personer. De stora
vårdbehoven uppstår oftast efter 85 års ålder, vilket innebär att behovet av äldreomsorg fortsätter att
öka.
Befolkningsprognos för 65 år och äldre
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Diagram 2. Befolkningsprognos för 65 år och äldre

Vissa vård- och omsorgsboenden som kommunen ansvarar för är inte anpassade efter de behov som
finns. Solbacken som tidigare var vård- och omsorgsboende, är från januari 2014 ändrat till
trygghetsboende. Inom Ringelsta finns 23 trygghetslägenheter medan övriga delen av fastigheten är
vård och omsorgsboende. Solbacken har 16 trygghetslägenheter. Ängsbacka i Glommersträsk har
10 trygghetslägenheter. För närvarande utreds om förvärv och ombyggnad av landstingets fastighet
Hälsocentralen kan skapa ett rationellt äldrecenter. Eventuellt kan fler lägenheter inom Ringelsta i
så fall bli trygghetslägenheter och alltmer vård och omsorgsboende koncentreras till nuvarande
Hälsocentralen.
Ifall fler lägenheter görs tillgängliga för äldre som inte har behov av heldygnsomsorg,
trygghetslägenheter, skulle det skapa en flyttkedja där lägenheter och villor inom Arvidsjaurs
samhälle blev tillgängliga på marknaden.
Kommunen räknar med viss ökning av flyktingar som inte uppnått egenförsörjning efter två år och
som därför behöver försörjningsstöd till viss del. Både ungdomar och flyktingar behöver få snabb
vägledning och utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden.
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Under de senaste åren har efterfrågan på stöd till barn och unga samt till vård av personer med
missbruk ökat. En viss förklaring till detta ligger i att skolans verksamhet förändrats samt att
födelsetalen i slutet av 80 – talet var höga, stora ungdomskullar. Vi räknar med att trycket kommer
att vara stort under de närmast kommande åren, för att sedan minska något. Socialnämndens
verksamheter har ett brett samarbete med skola, polis och vård.

Rekommendationer
• Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas.
•

Samverkan med kommunens övriga förvaltningar, landstinget samt frivilligorganisationerna bör utvecklas för att förhindra nyrekryteringen av missbrukare
bland unga i kommunen.

•

En kampanj för nolltolerans mot langning bör genomföras.

•

Samverkan med andra kommuner inom bland annat hemtjänsten bör utvecklas.

Konsekvenser
• Ökad attraktivitet i boende, besökare och företagare.
•

Förbättrad folkhälsa.

•

Ett långsiktigt hållbart samhälle.
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AVFALL OCH ÅTERVINNING
Gällande avfallsplan antogs år 2008. Av planen framgår bl.a. följande;
”De viktigaste ledorden för den framtida avfallshanteringen i Arvidsjaur är att minska avfallets
mängd och farlighet och att öka kunskapen och förståelsen av hur avfallet ska hanteras, samtidigt
som tillgängligheten till systemen bibehålls eller ökar. Avfallsplanen innehåller ett antal mål och
förslag på åtgärder för att nå dessa. Målen har delats in i mål för avfall som kommunen har ansvar
för (och därmed också kan påverka), och mål för övrigt avfall.”
Avfallsplanen innehåller även ett 10-tal mål med åtgärder som skulle vara uppfyllda till 2012.
Målen har inte till alla delar kunnat genomföras. Ibland beroende på resursbrist men även på att nya
kunskaper gjort att man i dagsläget valt att avvakta med arbetet då utvecklingen och synen på
avfallshanteringen allt eftersom förändras. Glädjande nog så har Arvidsjaursborna blivit allt bättre
på att sortera sitt avfall. Avfallsplanen bör revideras.
Miljödepartementet har genomfört en utredning om hur insamlingen av papper, metall, plast och
glas ska organiseras i framtiden. Utredningen har föreslagit att kommunerna ska ta över det
insamlingsansvar som idag Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har.

Bild 14. Kommunens återvinningsbutik Ånyo
Foto: Kent Norberg

Rekommendationer
• Nuvarande avfallsplan bör revideras.

Konsekvenser
• Ökad kunskap om avfallshantering.
•

Långsiktigt hållbart samhälle.
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VATTEN & AVLOPP
DRICKSVATTEN
Inom Arvidsjaurs kommun finns kommunalt vatten på 17 orter. Det finns i Abborrträsk, Akkavare,
Arvidsjaur, Auktsjaur, Glommersträsk, Hedberg, Hålberg, Järvträsk, Lauker, Ljusträsk, Moskosel,
Rättsel, Sjöträsk, Storberg, Svedjan, Södra Sandträsk och Östansjö.
Produktionsvolymen är väldigt olika. Arvidsjaurs vattenverk är störst och producerar ca 1500 m3
vatten per dygn medan de minsta producerar mindre än 10 m3 per dygn. Den sammanlagda längden
dricksvattenledning är cirka 9,5 mil. Alla allmänna vattentäkter är grundvattentäkter med undantag
för den i Auktsjaur där en viss infiltrering av vattnet från Djuptjärn sker. Förutom de kommunala
anläggningarna finns cirka 900 enskilda vattenanläggningar.
Grundvatten tas antingen via bergborrade brunnar eller via grävda/borrade jordbrunnar. De stora
grundvattenmagasinen som finns är oftast grusåsar som bildats av inlandsisen så kallade
isälvsavlagringar. Där dessa är ytliga har man ofta nyttjat dem som grustäkter men användningen
har begränsas för att säkra vattentillgången och uppfylla de nationella miljömålen "Grundvatten av
god kvalitet".

Bild 15. Arvidsjaursjön - kommunens största vattentäkt
Foto: Kent Norberg

AVLOPP
Inom Arvidsjaurs kommun finns fyra reningsverk. De ligger i Arvidsjaur, Glommersträsk,
Moskosel och Abborrträsk. I Lauker och Auktsjaur finns slamavskiljning liknande en
trekammarbrunn där efterföljande rening sker genom öppna markbäddar. På övriga ställen är det
trekammarbrunnar med täckta markbäddar. Den sammanlagda längden spillvattenledning är cirka
11,6 mil. Förutom de kommunala anläggningarna finns cirka 900 enskilda avloppsanläggningar.
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden antog 2012-01-25 riktlinjer för enskilda avlopp. Syftet är
att se till att befintliga och kommande enskilda avlopp i kommunen uppfyller rimliga krav vad
gäller miljöskydd, hälsoskydd och smittskydd. Av riktlinjerna framgår i vilka fall reningskrav enligt
hög skyddsnivå bör gälla samt att områden som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på
näringsämnen enligt NFS 2008:1 bör prioriteras i verksamhetsplaneringen och inventeras för att få
en bättre uppfattning om antalet bristfälliga avlopp.
DAGVATTEN
Dagvatten är ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner av från gator, taktäckta ytor,
gårdar och grönytor. Vattnet transporteras via mark eller leds via diken eller i ledningar till olika
recipienter (låglänt terräng, sjöar och vattendrag). Fler hårdgjorda ytor (till exempel
asfaltsbeläggningar) gör att mängden dagvatten ökar. I områden med mycket hårdgjord yta får
dagvattnet inte samma möjlighet att infiltrera. Dagvattnet innehåller mer och mer föroreningar och
går ofta helt orenat ut till recipienterna.
Fastighetsägaren är enligt miljöbalken skyldig att ta hand om dagvattnet. Kommunen är ansvarig för
allt dagvatten som går i det kommunala ledningsnätet för dagvatten.
Dagvatten kan tas omhand på en mängd olika sätt. Lokalt omhändertagande av dagvatten innebär
att man tar hand om dagvattnet på plats och använder det för bevattning, låter det infiltrera i marken
eller leder det på ytan till en genomsläpplig mark längre bort.
FRAMTID
Trenden är i många byar att det blir allt färre åretruntboende och att husen i bästa fall nyttjas som
fritidshus och i värsta fall blir ödehus samtidigt som behovet av åtgärder på ledningsnät mm. ökar.
Avfolkningen genererar även problem med låg omsättning av vatten som ibland får följden att det
blir utfällningar som ger brunt vatten och vi får svårare att uppfylla de krav som ställs på
dricksvattnet.
Några större utbyggnader av Arvidsjaurs VA-nät kommer inte att ske inom överskådlig tid annat än
eventuella nyanslutningar till nya flerbostadshus och verksamhetslokaler inom nuvarande
verksamhetsområde.
Kraven och behovet för att säkra kvalitén på dricksvatten ökar. Därför måste kommunen ta fram
nya vattenskyddsområden för våra vattenanläggningar. Många är för gamla och har undermåliga
områdesgränser och föreskrifter. Detta arbete kommer att pågå löpande under flera års tid. Vid
framtagandet av vattenskyddsområdena bör lösningar eftersträvas som inte får en negativ inverkan
på de areella näringarna.
Enligt SLVFS 2008:13 ”Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot
dricksvattenanläggningar” som är ett lagkrav för vattenverk som försörjer fler än 2000 personer ska
risk och sårbarhetsanalyser för vattenverk och distributionssystem tas fram. Kommunen har tagit
fram en risk- och sårbarhetsanalys för vattenverket och en analys är under upprättande för
distributionssystemet.
Vattenförsörjningen för befolkningen i Arvidsjaurs centralort baseras på grundvatten från området
Nyborgsheden vid Arvidsjaursjön, öster om centralorten. Den befintliga reservvattentäkten, vilken
utgörs av en centralt belägen brunn, används inte och bedöms inte kunna leverera vatten i tillräcklig
mängd för att kunna tillgodose invånarnas vattenbehov. För att trygga vattenförsörjningen, såväl i
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ett kortsiktigt som i ett långsiktigt perspektiv, är det därför nödvändigt att anlägga en välutformad
och leveransmässigt säker reservvattentäkt. Kommunen har därför tagit fram en strategisk
vattenförsörjningsplan för Arvidsjaurs centralort. Av planen framgår bland annat att det finns ett
antal viktiga vattenresurser som bör värnas för framtida dricksvattenförsörjning. I planen beskrivs
också hur det fortsatta arbetet med att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen bör bedrivas.

Bild 16: Storavan
Foto: Peter Manner
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Rekommendationer
• En ny reservvattentäkt för Arvidsjaurs samhälle ska tas fram.
•

För att på sikt kunna ta fram en reservvattentäkt för Arvidsjaurs samhälle bör
borrningar utföras på Klockarberget för att kunna analysera förutsättningarna för
att skapa en reservvattentäkt i området. Kapaciteten och vattenkvaliteten hos
befintlig reservvattentäkt vid Lärkstigen bör även undersökas.

•

Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till de viktiga vattenresurser
som utpekats på den kommuntäckande kartan.

•

En risk- och sårbarhetsanalys för distributionssystemet ska arbetas fram.

•

En krisberedskapsplan för VA-enheten bör utarbetas.

•

Vattenskyddsområden med föreskrifter ska inrättas för samtliga kommunala
dricksvattentäkter.

•

För vattentäkter som inte är kommunala, men försörjer fler än 50 personer eller där
vattenuttaget är mer än 10 m3/dag ska vattenskyddsområden med föreskrifter
inrättas

•

Kommunen ska upprätta en vatten- och avloppsplan. Syftet är att få en heltäckande
långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VAverksamhetsområde.

•

De mindre anläggningarna där risk för allt för lite förbrukning föreligger bevakas
särskilt. Lämpliga åtgärder får vidtas från fall till fall.

•

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas när det finns möjlighet.

•

Snö som samlats upp efter Storgatan bör tippas på lämplig plats för snöupplag för
att minska risken för föroreningar.

•

I behovsbedömningar för detaljplaner bör belysas vad planen innebär gentemot
kravet att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

•

Grus i Arvidsjaurs kommun bör fortsättningsvis huvudsakligen framställas ur bergoch moräntäkter.

•

Vid konkurrens med andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter ska
intresset av att bibehålla god vattenkvalitet väga mycket tungt.

•

Kommunen ska som remissinstans vid skogsgödsling påtala att statusen för
närliggande vattendrag inte får försämras samt att gödslingen ska utföras så att ett
tillräckligt skyddsavstånd till dricksvattentäkter, vattendrag, myrmarker och
skyddsvärda biotoper ska ges.
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Rekommendationer (forts.)
• Kommunen ska inom sin tillsyn av verksamheter prioritera de områden med
vattenförekomster som inte uppnår god status.
•

Kommunen bör årligen genomföra inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till
utvalda sjöar och vattendrag. Områden som inte uppnår god ytvattenstatus med
avseende på näringsämnen enligt NFS 2008:1 bör prioriteras.

•

En ytavrinningsanalys för Arvidsjaurs tätort bör genomföras för att identifiera
lämpliga placeringar av olika typer av öppna dagvattenlösningar för att minska
effekterna vid framtida skyfall.

Konsekvenser
• Mer stabil infrastruktur.
•

Ökad attraktivitet för boende, besökare och företagare.

•

Ett långsiktigt hållbart samhälle och god folkhälsa.

•

Vattendirektivet uppfylls.

ENERGIFÖRSÖRJNING
Arvidsjaurs kommun har låg andel storförbrukare inom industrisektorn. Förbrukningen inom
industrin ligger på 20 % av riksgenomsnittet. För småhusen är kombipannor med el/bio/olja
populärare än riksgenomsnittet. Detsamma gäller användningen av värmepumpar.
Totalförbrukningen av energi per innevånare ligger ungefär lika med riksgenomsnittet medan
sektorerna transport och service har högre energiförbrukning. Total energiproduktion är ca 884 500
MWh varav vattenkraftsproduktionen i kommunen är ca 845 000 MWh (år 2008). Kommunen
bedömer att det finns outnyttjad potential för en ökad produktion av förnyelsebar energiproduktion i
kommunen.
Arvidsjaurs energi äger och driver en fjärrvärmeanläggning som förser de centrala delarna av
Arvidsjaur med fjärrvärme. Ett antal större fastighetsägare är inte anslutna till fjärrvärmenätet utan
har bergvärme, luftvärmepumpar eller biopannor. Kommunen anser att det vore effektivare om även
dessa fastighetsägare vore anslutna till fjärrvärmen. Ett sätt att få de privata företagen intresserade
att ansluta sig till fjärrvärmen kan vara att de erbjuds bli delägare i Arvidsjaurs energi AB.
Kommunen bör även vara pådrivande för ett bättre utnyttjande av återvinningsbar energi för
uppvärmningen av våra bostäder. Fler användare bör även kopplas in på kommunens fjärrvärmenät.
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Bild 17. Fjärrvärmeverket
Foto: Kent Norberg

I Arvidsjaur är en torvtäkt belägen cirka 25 kilometer öster om Arvidsjaurs centralort. Från detta
område har över två miljoner kubikmeter torv har producerats och sålts som biobränsle fram tills
2013. Produktionen beräknas fortgå 10–20 år, med en minskande areal allt eftersom torvlagret tar
slut.
Rekommendationer
• Kommunen bör undersöka olika möjligheterna att få fler stora fastigheter anslutna
till fjärrvärmenätet. Ett samägande av verksamheten kan diskuteras.
•

Kommunen ska ställa sig positiv till att enskilda markägare ges möjlighet till
energiproduktion.

Konsekvenser
• Ett långsiktigt hållbart samhälle.
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INNOVATION OCH FÖRNYELSE
Med innovation och förnyelse avses sådant som tillväxtområden, innovativa miljöer, starka
forskningsområden, differentiering av näringslivet, besöksnäringen, miljödriven
näringslivsutveckling, barn och ungas kreativitet och entreprenörskap samt kulturella och
kreativa näringar.

Det finns goda förutsättningar för en gynnsam utveckling av näringslivet i Arvidsjaur. Prognosen
bygger på hög attraktionskraft och tillgång till god infrastruktur i kombination med unika lokala
förutsättningar.
Den enskilt kanske viktigaste uppgiften för kommunen är kommunens samlade förmåga att snabbt
serva varje enskilt företag utifrån deras särskilda behov. Att vara en lots kopplat till nystartsärenden,
utveckling av befintliga företag samt stödja företag att avsluta sitt företag på ett bra sätt. Här krävs
ett nära samarbete mellan förvaltningarna, myndigheter och andra aktörer/intressenter. Kommunen
ser även att det blir allt viktigare att verka för investeringsfrämjande arbete vilket innebär att
attrahera nationella och internationella investerare och etablerare.
De tillväxtområden som i dagsläget bedöms ha de bästa förutsättningarna under de närmaste åren
är civil och militär test- och utbildningsverksamhet samt turism, såväl sommar som vinter. Under
senare år har ett antal nya företag startats av utrikes födda inom besöksnäringen. Här bör finnas
ytterligare potential för inflyttning.

Bild 18. Biltestverksamhet
Foto: Kent Norberg

Ett annat utvecklingsområde inom besöksnäringen där Arvidsjaur har goda förutsättningar är att
ytterligare stärka utvecklingen mot ett centrum för handel i de inre delarna av Övre Norrland.
Kommunen tror även på framtida mineralutvinning eftersom prospekteringsföretag från hela
världen arbetat i många år inom Arvidsjaurs kommun. Även utvecklingen i omgivande kommuner
inom detta område bedöms ha stor betydelse för Arvidsjaur.
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Kommunen ser också potential i utveckling av gröna näringar. Med de gröna näringarna menas
verksamheter som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

BESÖKSNÄRINGEN
Besöksnäringen sammantaget utgör en av kommunens största branscher med närmare 200 anställda
inom dess olika delar (handel, boende, transporter, aktiviteter, restauranger). Tillväxten har de
senaste decennierna legat på genomsnittligen 5 % årligen. Det finns skäl att anta att branschen
kommer att växa i betydelse ytterligare. En stor bidragande orsak till ökningen är testnäringen.
Inom destination Arvidsjaur finns ca 1 100 tillgängliga kommersiella bäddar, därtill kommer ett
antal hundra bäddar i privat boende. En destination är ett geografiskt område med olika intressenter
i nätverkande med syfte att höja attraktiviteten för området. Begreppet Destination Arvidsjaur avser
Arvidsjaurs kommun som geografiskt område.
Små och medelstora företag har regel inte tillräckligt med resurser att sköta övergripande
varumärke och profilarbete för destinationen (marknadsföring av platsen Arvidsjaur), utan har fullt
upp med att marknadsföra sina enskilda produkter/tjänster. De har heller inte ensamt ansvar för
utvecklingen av den egna destinationens attraktionskraft. Allt sammantaget måste göras i
samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Besöksnäringen består av en värdekedja
sammansatt av flera olika aktörer, i samverkan eller var för sig. Besöksnäringen är en komplex
näring som utgår från marknadsstyrning d.v.s. affärsuppgifter via företagen och
huvudmannastyrning, en samhällsuppgift där besöksnäringsfrågorna handläggs av Arvidsjaurs
Turistbyrå i samverkan med kommunens näringslivskontor.
Följande behov kan identifieras för framtida destinationsutveckling:
-

Infrastruktur och markplanering anpassad för besöksnäringen
Utveckling av flyg och flygplatsen samt övriga kommunikationer
Fler unika boenden, fler bäddar
Fler reseanledningar/produktutveckling
Utökad information, service och tillgänglighet
Kvalitets och kompetensutveckling
Kommunikation och marknadsföring kring platsen Arvidsjaur

För att få inlandsbanans resenärer att i större utsträckning övernatta i Arvidsjaur bör besöksnäringen
kompletteras med någon ny typ av attraktion eller ett breddat utbud av aktiviteter att se och göra på
egen hand. Likaså gäller det att fånga upp förbipasserande bilturister, där handeln är en central
aspekt (se särskilt avsnitt).
Bilkörning på is, hundspannskörning liksom skotersafari är de snabbast växande aktiviteterna
vintertid.
För att förlänga vintersäsongen mot den internationella marknaden samt ta större marknadsandelar
från närmarknaden finns en önskan att skidanläggningar utvecklas. Likaså att hitta en långsiktig
lösning kring underhåll av skoterleder. Vandringsturismen ute i Europa ökar stadigt, här finns i dag
en outnyttjad marknad.
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Inom kommunens gränser finns för närvarande 59 naturreservat. Utmaningen handlar om vår
förmåga att verka för det rörliga friluftslivet och samtidigt skapa rätt incitament för företagen att
tjäna pengar inom de naturskyddade områdena. Samisk turism, hundspannskörning, fågelskådning
och fiske är några att nämna.
Arvidsjaurs kommun har över 4 000 sjöar, tjärnar och vattendrag inom sina gränser. En mycket stor
del av fiskerättigheterna för dessa upplåtes via Sveaskogkortet. Utöver detta finns ett 20-tal
fiskevårdsföreningar, fiskevårdsområden och klubbar. De mest frekventerade vattnen är
Byskeälven, Stenträsket och Piteälven. Idag marknadsförs fisket främst via webb och
fisketidningsartiklar samt vid besök på turistbyrån. Kommunen ser potential att öka fisketurismen
ytterligare genom fortsatt marknadsföring av destinationen, och dess företag inom segmentet.

Bild 19. Tjärnheden. Foto:Kent Norberg

Tjärnheden är ett unikt vackert naturområde med 365 sjöar på en kvadratmil stort område som
bildades när inlandsisen smälte bort för cirka 10 000 år sedan. Naturreservaten Pellobäcken och
Eliasro ligger inom området och har höga naturvärden. Området har lagts in som utredningsområde
för turismverksamhet. Kommunen anser att viss bebyggelse kopplat till turismnäringen skulle
kunna vara möjlig inom området.
Arvidsjaurs kommun vill utvecklas som outdoorkommun, både för att stimulera det rörliga
friluftslivet och för att skapa en turistisk infrastruktur för att besöksnäringen inom kommunen ska
växa. Detta förutsätter en utveckling av kultur- och naturområden med vandringsleder och
kanotleder samt informations- och marknadsföringsinsatser.
Kommunen kan även se en ökning av inflyttning av utrikesfödda som startar företag inom
besöksnäringen och då främst ute i byarna. Här finnas ytterligare potential att attrahera
internationella investerare och etablerare.
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Rekommendationer
• Kommunen bör samverka kring utveckling av flyget och flygplatsen.
•

Kommunen bör verka för destinationsutveckling och marknadsföring av platsen
Arvidsjaurs kommun.

•

Infrastruktur och markplanering bör anpassas för besöksnäringen.

•

Kommunen bör sträva efter att ge näringslivet bra förutsättningar för att utveckla
attraktiva turistboenden.

•

Kommunen bör utveckla skidspår och skidanläggningar samt skapa en långsiktig
lösning kring underhåll av skoterspår och leder.

•

Kommunen bör utveckla företagsklimatet och hanteringen av information och
service mot alla våra kunder och medborgare.

•

Kommunen bör skapa förutsättningar för kvalitets- och kompetensutveckling i
näringslivet.

•

Kommunen bör medverka till fler reseanledningar, genom marknadsföra befintligt
utbud av vad som finns att se och göra.

•

Marknadsföring av fisketurismen bör även fortsättningsvis utgöra en central del i
kommunens destinationsmarknadsföring.

•

Kommunen bör verka för att underlätta för nybyggnation vid strandnära områden.

•

Kommunen bör tillse att det finns kontaktytor mellan näringslivet och kommunens
tjänstemän och politiker.

•

Kommunen bör verka för en utveckling av kultur- och naturområden med
vandringsleder och kanotleder samt prioritera informations- och marknadsföringsinsatser inom detta område.

Konsekvenser
• Fler företag och besökare i kommunen.
•

Ett långsiktigt hållbart samhälle.

•

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys
marker innebär all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen.
Kommunen bedömer dock inte att förslagen i planen påtagligt försvårar
rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna i framtida ärenden är
dock viktigt för att minska negativ påverkan.
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TEST- OCH ÖVNINGSVERKSAMHET
Fordonstester har funnits i vår region sedan tidigt 70-tal och är idag en väl etablerad näring. Från att
enbart erbjudit kunderna plogade och preparerade isbanor så verkar näringen idag för att kunna
erbjuda kunden helhetslösningar, allt ifrån modernt utrustade serviceverkstäder till kontor och
boende.
Uppskattningsvis omsätter testverksamheten (Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn) med relaterade
näringar (mat, boende, handel och service) över en miljard kronor under en femmånaders period
varje år. C:a 3 000 ingenjörer beräknas arbeta i området under testsäsong och 4 000 bilar testas.
Verksamheten omfattar ungefär 100 000 betalda övernattningar och 3 000 säsongsanställda.
Testverksamheten är viktig för kommunen framtida utveckling. Tack vare testverksamheten kan
Arvidsjaurs Flygplats erbjuda direktflyg från flera europeiska städer, som utöver resenärer med
anknytning till testverksamhet även tar med turister till regionen. Det finns ambitioner att kunna
förlänga säsongen och en viss testverksamhet pågår idag sommartid, om än i ytterst begränsad
skala. Näringen verkar också för att utveckla erbjudandet till kunden, vilket kräver investeringar i
såväl teknik som kompetens.
Vinnova har finansierat en förstudie som visar att en testbana för spårbunden teknik mellan
Arvidsjaur och Jörn skulle kunna bli bärkraftig då marknaden uttryckt ett stort behov av en lång
tågtestbana i kallt klimat. Arvidsjaurs kommun ser positivt på förslaget att inrätta en tågtestbana
mellan Arvidsjaur och Jörn.
Internationellt känd yrkesskicklighet med vida övningsfält och luftrum samt fina faciliteter lockar
såväl inhemska som utländska trupper att testa och öva i vårt subarktiska klimat.
Försvarsmaktens vinterenhet är en del av Norrbottens regemente, I 19, och har uppdraget att
samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga. Enheten verkar från två
platser; Boden och Arvidsjaur. Arvidsjauravdelningen leder, planerar och genomför
vinterutbildning för nationella och internationella förband, skolor och enheter.
Utbildningen genomförs i form av praktiska övningar under perioden december till och med mars.
Internationellt har enheten ett utbyte med US Army i Alaska, Marinkårens vinterträningscentrum,
Kompetenscentrum Gebirgsdienst Der Armé- Schweiz, The Canadian Forces Land Advanced
Warfare Centre - Kanada samt med Finland och Norge. Vintern 2014/2015 kom över 800 personer
från olika länder till Arvidsjaur för att utbildas i vinterförmåga och det rör sig om totalt 11 500
gästnätter. Allt talar för att det internationella utbytet kommer att öka ytterligare.

SERVERLOKALER FÖR DATAFÖRETAG
Som beskrivits ovan har kommunen med andra ord erfarenhet av att omvandla nackdelar som till
exempel kyla, mörker, avstånd och gles bebyggelse till fördelar. Detta i kombination med modern
informationsteknik, goda flygförbindelser, god tillgång till vatten samt stabila elleveranser och
elpriser innebär att kommunen har gynnsamma förutsättningar för serverlokaler för dataföretag.
Kommunen bör tillse att möjligheter finns att motsvara efterfrågan.
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Rekommendationer
• Kommunen ska verka för en utveckling av testnäringen.
•

Områden för testverksamhet/industri finns utlagda i planen. Vissa av områdena
skulle också kunna vara lämpliga för serverlokaler.

•

Områdena 10, 11, 48 och 49 för testverksamhet/industri bedöms endast lämpliga
om man hittar en passage förbi Arvidsjaurs samhälle för Västra Kikkejaure
sameby.

•

Vid etableringar av testverksamhet i anslutning till Försvarsmaktens
samrådsområden bör samråd ske med Försvarsmakten.

•

Arvidsjaurs kommun ser positivt på förslaget att inrätta en tågtestbana mellan
Arvidsjaur och Jörn.

•

Kommunen bör verka för utveckling av infrastruktur och kommunikationer som är
av särskild vikt för näringslivet.

•

Kommunen bör verka för att verksamheten vid Arméns Jägarbataljon bibehålls
och utvecklas.

•

Kommunen ska finnas representerade och aktivt arbeta i branschkluster och
branschöverskridande nätverk, även internationellt.

•

Kommunen bör vara en aktiv part i frågor som bedöms vara av särskild vikt för
näringslivets utveckling, exempelvis vid markfrågor, investeringskapital, eller
etableringar och behov utav särskild kompetens och/eller arbetskraft.

Konsekvenser
• Förbättrat internationellt företagsklimat och ett mer diversifierat näringsliv.
•

Fler företag, besökare och boende i kommunen och ökade skatteintäkter.

•

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys
marker innebär all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen.
Kommunen bedömer dock inte att förslagen i planen påtagligt försvårar
rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna i framtida ärenden är
dock viktigt för att minska negativ påverkan.
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HANDEL
Handel är en viktig del av besöksnäringen, inte minst gentemot besökare från omkringliggande
kommuner. Arvidsjaur kan idag erbjuda ett rikt urval av butiker och service och speciellt
sällanköpshandeln uppvisar mycket starka siffror. Enligt HUI och Handeln i Sverige omsatta
sällanköpshandeln i Arvidsjaur 129 miljoner kronor under 2014. Sett till försäljningsunderlaget
ligger Arvidsjaur på en sjätteplats i länet vad gäller omsättning inom sällanköpshandeln.
Enligt Svensk Handel är marknaden för stormarknader mättad just nu och människor handlar inte på
stormarknader i samma utsträckning som de gjorde förut, vilket delvis kan förklaras med att
drivmedlen har blivit dyrare. Det här talar för den struktur handeln i Arvidsjaur idag har.
För att handeln ska fortsätta utvecklas, och även framgent ses som ett naturligt centrum för handel
av kringliggande kommuner och övriga besökare, är det mycket viktigt att vi verkar för ett attraktivt
centrum och kan tillhandahålla lokaler med goda affärslägen.

Rekommendationer
• Kommunen bör arbeta med att identifiera fler/nya affärsmöjligheter.
•

Kommunen bör i samarbete med andra aktörer stimulera till och stödja nya
entreprenörer.

•

Kommunen bör verka för ett attraktivt centrum som kan tillhandahålla lokaler med
goda affärslägen.

Konsekvenser
• Förbättrat företagsklimat.
•

Fler företag och boende i kommunen.

•

Ett mer differentierat näringsliv.

•

Ökade skatteintäkter.

MINERALUTVINNING
Fyndigheten Eva-Svartliden har klassats som riksintresse för mineralutvinning. Fyndigheten har
väldokumenterade och goda halter av zink, bly, koppar, silver och guld. Kommunens förhoppning
är att gruvbrytning kan komma igång så fort som möjligt med tanke på det nationella behovet av
mineraler och kommunens behov av arbetstillfällen.
Kommunen ställer sig även positiv till att fyndigheten i Laver inom Älvsbyns kommun exploateras.
Om verksamheten kommer till stånd bör kommunen verka för att Arvidsjaurs kommun får del av de
positiva effekter som gruvbrytningen ger.
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Kommunen ställer sig även positiv till fortsatt prospektering inom Arvidsjaurs kommun. Ingen
uranbrytning ska dock ske inom kommunen.

Rekommendationer
• Fyndigheten Eva-Svartliden som klassats som riksintresse för mineralutvinning
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset.
•

Kommunen ställer sig även positiv till att fyndigheten i Laver inom Älvsbyns
kommun exploateras. Om verksamheten kommer till stånd bör kommunen verka
för att Arvidsjaurs kommun får del av de positiva effekter som gruvbrytningen ger.

•

Kommunen ställer sig även positiv till fortsatt prospektering inom Arvidsjaurs
kommun.

•

Ingen uranbrytning ska ske inom kommunen.

•

Kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället.

Konsekvenser
• En mer differentierad arbetsmarknad.
•

Fler boende i kommunen och ökade skatteintäkter.

•

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys
marker innebär all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen.
Kommunen bedömer dock inte att förslagen i planen påtagligt försvårar
rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna i framtida ärenden är
dock viktigt för att minska negativ påverkan.

BASINDUSTRI/ENERGI OCH MILJÖTEKNIK
Skogsbruket har under efterkrigstiden varit inriktat på att ta tillvara möjligheterna till
råvaruproduktion. Sektorn har en dominerande betydelse som exportnäring, vilket har motiverat
offensiva produktionssatsningar. Tillväxten ökade fram till 1980 under en 40-årsperiod med 60 %.
Skogspolitiken är fortfarande inriktad mot hög virkesproduktion men mer hänsyn tas till miljön.
Antalet sysselsatta har minskat kraftigt under senare år på grund av rationaliseringarna. En allt
ökande efterfrågan på råvara gör att risker för bristsituationer för näringen kan uppstå. Det drabbar i
synnerhet det transportkänsliga skogsbruket i inlandet.
Även inom trävaruindustrin kan man se en trend mot ökad specialisering och segmentering av
marknaden, liksom en ökad vidareförädlingsgrad. I synnerhet för de mindre företagen kommer
också kraven på en ökad internationell orientering, förmåga att kunna leverera ett komplett
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sortiment, etc. att kräva strukturella förändringar. Gynnsammare tillväxtförutsättningar och ökad
förädlingsgrad kommer därmed också att öka trävaruindustrins relativa betydelse för lönsamheten i
skogsbruket.

GRÖNA NÄRINGAR
Kommunen ser en potential i utvecklingen av de gröna näringarna samt näringar för
livsmedelsproduktion. Konsumenternas intresse för lokalproducerad mat växer och svensk
livsmedelsproduktion bidrar till lägre klimatpåverkan och bra djuromsorg. En ökad
livsmedelsproduktion innebär även att självförsörjningsgraden ökar. I dagsläget finns relativt stora
arealer nedlagd åker. Här finns möjligheter till utveckling av grönsaker och energigrödor som ett
led i att återskapa en levande landsbygd. För Arvidsjaurs kommuns del ligger potentialen främst i
det småskaliga lantbruket där råvaran förädlas och konsumeras lokalt och det är därför viktigt att
det finns strukturella förutsättningar för företagen att stå på flera ben och exempelvis utveckla
turismverksamhet i kombination med lantbruket. Att kunna bygga i strandnära läge och ha tillgång
till bredband och är exempel på aspekter som kan få en stor inverkan på företagens samlade
situation. Kommunen bör i sitt näringslivsarbete kring de gröna näringarna och turistföretagande på
landsbygden tillämpa ett ”hela
gården
perspektiv”
då
företagens situation på landsbygden som helhet påverkar
möjligheterna för de gröna
näringarna att utvecklas. Det är
även viktigt att landsbygdsutveckling i strandnära läge
inte sker på ett sådant sätt att
förutsättningarna för att aktiva
landsbruk ska kunna fortsätta
bedrivas och utvecklas riskerar
att äventyras.
Enbart 2 procent av de bär som
20 . Lingon
växer i våra skogar tas om Bild
Foto: Kent Norberg
hand som den råvara bären
utgör och förädlingsgraden är
låg. Kommunen ser potential i att öka förädlingsgraden vad gäller produkter från skogen.
Större delen av kommunen utgörs av skogsmark, vilket är en tillgång. Här finns god
utvecklingspotential oavsett om det rör sig om produktionsskogar eller om skogen nyttjas för fritid
och rekreation. Skogen får också en allt större betydelse i energiproduktionen och som en viktig
resurs i klimatomställningen. Extra hänsyn till skogens rekreationsvärde bör tas vid skötsel av skog
i anslutning till områden av stor vikt för turismen och det rörliga friluftslivet såsom exempelvis
naturreservat och vandringsleder. Vid upprättande av nya vandringsleder bör markägaren upplysas
om vikten av att ta hänsyn till markens rekreationsvärdet vid avverkningsarbete i anslutning till
vandringsleden.
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Rekommendationer
• Kommunen bör i sitt näringslivsarbete kring de gröna näringarna och
turistföretagande på landsbygden tillämpa ett ”hela gården perspektiv” då
företagens situation på landsbygden som helhet påverkar möjligheterna för de
gröna näringarna att utvecklas.
Kommunen bör i nära samarbete med skogs-, sågverks- och träförädlingsindustrin verka
för att:
•

Öka förädlingsgraden lokalt och säkerställa råvarubehov samt öka volymen
tillänglig biomassa.

•

Öka lokalt användande av åkermark som ligger i träda för energiproduktion.

•

Säkra befintliga arbetstillfällen samt att successivt öka antalet sysselsatta.

•

Öka nyttjande av restprodukter.

•

Utveckla det träkluster som till viss del redan finns idag i Glommersträsk,
Fjällbonäs och Arvidsjaur.

Konsekvenser
• Bättre förutsättningar för rekrytering av personal till privat sektor.
•

Trygg energiförsörjning.

•

En levande landsbygd och förbättrade förutsättningar för ett småskaligt jordbruk.
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SAMISKA NÄRINGAR
Arvidsjaurs kommun utgör en del av Sapmi, samernas land och är belägen i det skogsamiska
området vilket innebär att rennäring bedrivs här året runt. Renbetet har allteftersom minskat och
förutsättningarna för renskötseln försämrats. Under senare år har problemen inom kommunen
förvärrats genom den ökade rovdjursstammen. Större delen av renkalvarna blir byte för rovdjuren.
Rovdjurspolitiken bör ändras. I dagsläget begränsas också samernas möjligheter att bedriva annan
verksamhet i rennäringslagen. Samebyarnas verksamhetsområde bör breddas.
Ytterligare ett problem
är hundspannskörning
speciellt i samband med
kalvningstiderna.
I
dagsläget finns ingen
lagreglering när det
gäller
att
bedriva
hundspannskörning
i
naturen eller inom
renskötselområdet.
Kommunen
vill
uppmuntra
all
verksamhet som utövas
inom renskötselområdet
att
samråda
med
berörda samebyar.
Samebyarna har fått ett Bild 21. Flicka matar en ren
antal påstötningar om Foto:Kent Norberg
att renarna tar sig in på
bland annat fritidshustomter och fritidshusägarna anser att samebyn borde se till att renarna ej
beträder privat tomtmark. Eftersom vi befinner oss inom rennäringens åretruntmarker har renarna
rätt att ströva och äta inom hela kommunens yta. Samebyarna anser att om fastighetsägarna vill
skydda sina planteringar inom tomtmarken får de själva ansvara för att stängsla in tomten.
Kommunen bör därför vid detaljplaneläggning införa bestämmelser om stängselskyldighet för
fritidshusägarna samt upplysa vid hantering av bygglov om att fritidshusägaren bör stängsla in
tomten om ägaren vill skydda sina planteringar.
Den skogsamiska kulturen är unik och en minoritet i det samiska samhället. Det är få förunnat att ha
denna tillgång i sin kommun. Arvidsjaurs kommun och andra intressenter och aktörer bör därför
bidra till att stärka och utveckla den skogssamiska kulturen. Kommunen är också samisk
förvaltningskommun vilket bland annat innebär att att samisktalande har rätt att använda samiska i
kontakter med kommunen och möjlighet till äldreomsorg och barnomsorg på samiska om någon
önskar det.
Kumulativa effekter kan beskrivas som hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra
pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder påverkar rennäringen i ett område. Vid
etableringar av nya verksamheter ska kumulativa effekter för berörd sameby ska belysas.
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Rekommendationer
• Kommunen ska verka ett samarbetsprojekt tillsammans med samebyar inom den
egna kommunen och med samebyarna i de närliggande kommunerna. Projektet ska
ha ett näringslivsperspektiv och stödja utvecklingen av de samiska näringarna.
•

Kommunen bör verka för en utveckling av rennäringen och den skogssamiska
kulturen.

•

Vid etableringar av nya verksamheter ska kumulativa effekter för berörd sameby
belysas.

•

Vid etablering av ny verksamhet eller utökning av befintlig ska dialog föras med
berörd sameby för att minska påverkan på rennäringen. Hundspannsföretag är ett
exempel på företeelser som innebär ett behov av samråd.

•

Kommunen

bör

vid

detaljplaneläggning

införa

bestämmelser

om

stängselskyldighet för fritidshusägarna samt upplysa vid hantering av bygglov om
att fritidshusägaren bör stängsla in tomten om ägaren vill skydda sina planteringar.

Konsekvenser
• Förbättrad dialog mellan kommunen, medborgare, rennäring och övrigt näringsliv.
•

Ett mer differentierat näringsliv och fler besökare i kommunen.

•

En utveckling av de samiska näringarna.
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TILLGÄNGLIGHET
Med tillgänglighet avses sådant som utökad kollektivtrafik, IT-samhälle för alla,
regionförstoring, hållbart transportsystem och effektiva transportkedjor.

JÄRNVÄG
Inom Arvidsjaur kommun går Inlandsbanan Mora-Gällivare och Tvärbanan Arvidsjaur-Jörn. Under
senare år har intresset för järnvägen ökat. Det finns flera anledningar till detta, dels är det trångt på
Sveriges järnvägsnät och dels finns ett intresse för miljövänliga transporter.
Inlandsbanan är en viktig förbindelselänk i Sveriges inland. Här fraktas timmer och massaved, flis
och torv flera dagar i veckan. Godstågen går mellan orter i söder och norr och vidare från inlandet
ut till kusten via tvärbanorna som ansluter till Inlandsbanan. Under perioden juni – augusti körs
även turisttrafik dagligen på sträckan Mora-Östersund-Arvidsjaur-Gällivare.
Den 1 maj 1993 övertog Inlandsbanan AB (IBAB) förvaltningen av sträckan Mora-Gällivare, efter
ett regeringsbeslut. Sträckan är på 110 mil och motsvarar 10 % av det nationella vägnätet. IBAB
ägs av de 15 inlandskommuner som banan passerar. Avtalet säger att IBAB ska sköta drift,
underhåll och investeringar med hjälp av statlig finansiering. IBAB ska även se till att banan
utvecklas. Efter att godstrafiken på Inlandsbanans norra del legat nere i 30 år finns det nu åter
möjlighet att transportera gods till och från norrlands inland. Den 16 oktober 2012 öppnades
Inlandsbanan åter för godstrafik i norr, efter det att tre mil räls som tidigare inte haft tillräcklig
bärighet renoverats.
Trycket från framför allt gruvnäringen och malmfälten att kunna transportera gods på järnväg har
ökat vilket gjort att det finns stora möjligheter för framtiden. Det är nu möjligt att köra godstrafik på
hela Inlandsbanan, från Mora till Gällivare. Detta innebär även att Inlandsbanan kan vara ett
alternativ för omledningstrafik i det fall ett stopp skulle inträffa på stambanan, Boden – Hällnäs.

Bild 22. Tåg på inlandsbanan

Tvärbanan Arvidsjaur - Jörn lades ner i början av 1992 och förvaltas idag av Trafikverket. Sedan
trafiken upphörde har inget underhåll på bandelen utförts. Banan är övervuxen med gräs och slipers
och växlar är eftersatta.
En gemensam rapport från Banverket och Inlandsbanan från 2008 konstateras att tvärbanan JörnArvidsjaur har potential att bli en viktig godstransportlänk från norra Sveriges inland mot
norrlandskustens industrier och hamnar, samt vidare mot södra Sverige och Europa. Skogsindustrin
och den växande gruvindustrin skulle få väsentlig ekonomisk nytta av tvärbanans öppnande.
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Minskade vägtransporter ger dessutom
miljö- och trafiksäkerhetsvinster. I
rapporten uppskattas att drygt 400 000 ton
gods per år skulle kunna överflyttas till
järnväg
om
trafik
på
tvärbanan
återupptogs. Tvärbanan skulle även medge
utökade
omledningsmöjligheter
vid
störningar i järnvägstrafiken.
I ”Länstransportplanen för Norrbottens län
2010-2021” konstateras tvärbanan utgör
exempel på kvarstående investeringsbehov
efter genomförd plan. Föreslagna åtgärder
för Tvärbanan Jörn-Arvidsjaur i ”Länstransportplanen för Norrbottens län 20102021” är ogräsbekämpning, byte av slipers,
skyltning, växlar, ballastkomplettering och
spåranslutning i Jörn. Upprustningen
skulle innebära att godstransporter i
storleksordningen av 30 lastbilar/dag kan
nyttja banan. För att åtgärden ska bli
aktuell krävs enligt länstransportplanen
övrig finansiering, troligen såväl offentlig
som från näringslivet. I planen konstateras
även att medfinansiering med Mål 2-medel
skulle vara möjlig. Inlandsbanan AB är
beredd att sköta förvaltningen av sträckan
Arvidsjaur-Jörn som är cirka 74 km lång.
En upprustad järnväg kan även öppna för
möjligheten
för
de
kontinentala
biltillverkarna att nyttja järnvägen för
transport av bilar till vintertestanläggningarna i regionen. Det har också
funnits intresse från Norge att kunna
använda sig av inlandsbanan för
transporter mellan norra och södra Norge.
Vinnova har finansierat en förstudie som
visar att en testbana för spårbunden teknik
mellan Arvidsjaur och Jörn skulle kunna
bli bärkraftig då marknaden uttryckt ett
stort behov av en lång tågtestbana i kallt
klimat. Arvidsjaurs kommun ser positivt på
förslaget att inrätta en tågtestbana mellan
Arvidsjaur och Jörn.
Kommunen ser också positivt
byggandet av Norrbottniabanan.

på
Karta 1. Inlandsbanans sträckning
Källa: Inlandsbanan AB
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GATOR OCH VÄGAR
Arvidsjaurs kommun är en knutpunkt i Norrbotten med två riksvägar och en Europaväg som går
genom kommunen.
Riksväg 95, Silvervägen, som går i öst västlig riktning bör uppgraderas till Europaväg. Den är redan
idag en viktig transportled för både person- och godstransporter mellan regioner och länder, och
utgör en del av "Barents Road", ett internationellt projekt med syfte att förbättra
kommunikationerna från Murmansk via bland annat Rovaniemi, Haparanda och Arjeplog till Bodö i
Norge. Vägverkets egen mätning visar att trafikflödet på Silvervägen är högre än på närmaste
gränsövergång, E12. Dessutom märks en stadig ökning av trafikflödet längs Silvervägen.
Uppgraderingen skulle ge en positiv effekt på turistgenomströmningen, eftersom statusen
Europaväg signalerar god vägstandard. Kommunen borde tillsammans med Skellefteå kommun
driva frågan om att uppdradera vägen till Europaväg. Detta är av särskild vikt nu när Norge beslutat
att bygga Tjernfjellstunneln, en tunnel genom Tjernfjellet väster om Arjeplogs kommun, redan
under 2015.

Bild 23. Infart till Arvidsjaur
Foto: Ivan Eriksson

E45, Inlandsvägen, går i nord-sydlig riktning och passerar väst om Arvidsjaur. Många turister väljer
den vägen på grund av att det är en Europaväg. Det är därmed många som passerar Arvidsjaur, men
utan att åka in i samhället. Detta är något som kommunen bör jobba på att förändra, förslagsvis
genom bättre och tydligare skyltning.
Riksväg 94 har en kort sträckning mellan Arvidsjaur och Luleå och är viktig för Arvidsjaurs
kommun. Statusen som riksväg är av betydelse för standarden på vägen. Dessutom blir vägen det
blir det naturliga valet för trafik som skall från norrlandskusten till inlandet och vice versa.
Under 2008 påbörjade Trafikverket ett arbete med införande av nya hastighetsgränser som innebar
att de befintliga hastighetsgränserna kompletterades med 40, 60, 80, 100 och 120 km/h. Syftet med
de nya hastighetsgränser var att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö,
tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet. Översynen ledde till ett
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beslut från Trafikverket om en generell sänkning av hastigheterna på vägarna inom Norrbottens län,
vilket Arvidsjaurs kommun och även Länsstyrelsen var kritisk till. Vägar som väg 95, väg 94, väg
365 och E45 är oerhört viktiga för den regionala utvecklingen och fungerar som matarleder för bl.a.
kollektivtrafik, testnäringen, näringslivets transporter, turistnäringen och arbetspendlare.
Kommunen bör därför verka för att investerings-, underhålls- och driftsåtgärder på de stora statliga
vägarna kontinuerligt genomförs så att hastigheterna på vissa sträckor kan höjas.
Trafikverket beslutade under 2009 att rastplatser ska finnas var 40:e till 80:e minut längs nationella
stamvägar samt vägar för näringsliv och turism, Rastplatserna ska som minimum
ha
parkeringsplatser, toalett, bord med sittplatser, sopkärl, information samt belysning. Inom
Arvidsjaurs kommun finns en statlig rastplats vid Ljusselforsen (Burmabron vid Piteälven). Behov
av nya rastplatser finns enligt ovanstående beslut kring Glommersträsk/Abborrträsk, Lauker samt
Övre Långträsk. Väl fungerande rastplatser är en viktig förutsättning för näringsliv, turism och
boende i hela kommunen. Förslag på lämpliga områden för nya rastplatser finns inlagda på den
kommuntäckande kartan.

KOMMUNALA GATOR
Arvidsjaurs kommun är väghållare för cirka 61 km gator och 11 km GC-vägar. Alla dessa är
belägna inom Arvidsjaurs samhälle, förutom den väg som går upp till Vittjåkks skidanläggning.
De flesta av kommunens gator har en bredd av 6 meter med 1,5 m bred trottoar på båda sidor. Det
finns även ett antal gator med 7 meters bredd. De breda gatorna inbjuder till hög hastighet och bör i
framtiden smalnas av för att ge utrymmen för GC-vägar. Ett exempel på en sådan gata är
Villavägen.
Även gator i bostadsområden där det endast finns en väg in har trottoarer. Trafiken i dessa områden
skapas i princip endast av de boende. Trottoarerna bör på sikt byggas bort och gaturummet smalnas
av för att minska hastigheten och kommunens underhållskostnader.
I samband med Storgatans ombyggnad har allt mer tung trafik förflyttats till Järnvägsgatan.
Kommunen har därför byggt en ny GC-väg från Nyborgstjärn till väg 95 som är frånskild från
Järnvägsgatan för att skydda de oskyddade trafikanterna.
Kommunens mest olycksdrabbade korsningar ligger efter Järnvägsgatan. Den ökning av tung trafik
som uppkommit på Järnvägsgatan efter det att Storgatan byggdes om kan dessutom öka risken för
allvarliga personskador. Under 2014 byggdes en mindre cirkulationsplats i korsningen
Järnvägsgatan – Västlundavägen. Under 2015 kommer ytterligare en cirkulationsplats byggas i
korsningen Järnvägsgatan - Skillnadsgatan och i samband med detta bör även frågan om det är
lämpligt att göra Järnvägsgatan till huvudled utredas.
Storgatan (riksväg 95) som går genom Arvidsjaurs samhälle utgör idag rekommenderad väg för
farligt gods. Kommunen ser problem med att farligt gods transporteras genom centrala Arvidsjaur.
Kommunen bör därför utreda förutsättningarna för att ändra rekommenderad väg för farligt gods till
Järnvägsgatan eller Sten Laestadiusväg. Järnvägsgatan är idag den gata som används för
dispenstransporter som behöver passera Arvidsjaurs samhälle.
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Om kvarteret Lommen bebyggs ytterligare så att parkering för långa fordon (främst husbilar och
husvagnar) inte längre är möjlig sommartid skulle parkering för långa fordon istället kunna
möjliggöras på Ringelskolan eller Fridhemsskolan under perioden.

SNÖSKOTERTRAFIK
HISTORIK OCH ANVÄNDNING
Snöskotern introducerades i Sverige i början på 1960-talet. Vid årsskiftet 2010/2011 fanns det drygt
260 000 snöskotrar och drygt 70 000 terränghjulingar i landet (fordon i trafik och avställda).
Snöskotern är både ett värdefullt nyttofordon och ett populärt fritidsfordon. Den är av stor betydelse
för renskötseln men används även inom jord- och skogsbruket. Den används vid skötsel och
underhåll av leder, preparering av skidspår, inspektion av el- och teleledningar, m.m.
Huvuddelen används dock som fritidsfordon. Uthyrning av snöskoter förekommer också genom
särskilda uthyrningsföretag. Snöskotersafari anordnas där man får köra snöskoter med utbildade
ledare till ett förutbestämt mål.
Även om snöskoteråkning är tillåten i terrängen på snötäckt mark utanför särskilda
regleringsområden sker den mesta åkningen på iordningställda skoterleder. Lederna bidrar till ökad
komfort och säkerhet, men är också ett redskap för kanalisering av trafik. För att så långt som
möjligt kanalisera skoterkörningen till leder är det viktigt att det finns ett fungerande ledsystem med
bra angöringsstråk till service, tankställen samt uppställningsplatser för av- och pålastning.
I takt med den tilltagande turismen ökar efterfrågan på olika aktiviteter. Skoteråkningen har
kommit att bli en viktig pusselbit, både i organiserad form som exempelvis
safariverksamhet/uthyrning och för enskilt bruk. I Arvidsjaurs kommun finns säsongen 2013 cirka
150 skotrar för safariverksamhet. Dessa utgör till stor del grunden för utvecklingen av den
internationella vinterturismen, med tillhörande omsättning för
flygplatsen, hotellen och andra verksamheter.
SKOTERLEDER OCH FÖRBUDSOMRÅDEN
Inom Arvidsjaurs kommun finns cirka 70 mil skoterleder. I
dokumentet "planeringsunderlag" finns en karta över
skoterlederna.
Om skotertrafik behöver regleras från ordnings- eller
säkerhetssynpunkt sker detta genom lokala trafikföreskrifter.
Sådana föreskrifter kan gälla för ett område eller en viss
färdled i terräng. Inom Arvidsjaurs kommun finns tre
förbudsområden; Arvidsjaurs tätort, Vittjåkk och Arvidsjaurs
skjutfält. Inom dessa områden är det endast tillåtet att köra på
markerade leder. Inrättandet av leder får inte medföra
oacceptabelt buller, miljöproblem, trafiksäkerhetsproblem
eller stå i konflikt med andra intressen.
Skoterklubbarna i kommunen har lagt ner ett stort arbete med
att iordningställa och preparera skoterleder runt om i
kommunen och fått bidrag från kommunen för underhåll av
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Bild 25. Skoteråkning på Nyborgstjärn
Foto: Kent Norberg
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skoterleder. Näringslivet har även vid något tillfälle bidragit med finansiering. Dessa medel har
dock inte täckt alla kostnader. Det har därför funnits ett stort behov av att hitta en långsiktig lösning
på finansieringsfrågan vad gäller skoterleder i kommunen. Under 2015 enades Arvidsjaurs
snöskoterförening och kommunen om ett samarbete kring skoterlederna då Arvidsjaurs kommun
och Arbetsförmedlingen har bedömt att arbetet med att iordningsställa och preparera skoterleder
utgör lämpliga arbetsmarknadsåtgärder för arbetsmarknadsenhetens deltagare. Samarbetet bygger
på att föreningen/näringslivet står för all hårdvara som snöskotrar, bandvagn, reservdelar,
drivmedel, materiel för ledmarkering, broar, reparationskostnader med mera. Kanalisering av
skoterleder är en viktig aspekt inom samhällsplaneringen och bör beaktas när utvecklingsfrågor
diskuteras.
Kommunens målsättning är att utveckla en hållbar snöskotertrafik genom att förena
näringsverksamhet och allas möjlighet till naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa
människor, djur, miljö eller egendom. Hänsyn bör också tas till rennäringens intressen.

Rekommendationer
• Kommunen bör verka för att förverkliga inlandsbanans vision. Tvärbanan mellan
Arvidsjaur och Jörn bör rustas upp och tas i drift för godstransporter alternativt
nyttjas för tågtestverksamhet.
•

På sikt bör de sju meter breda gatorna i Arvidsjaurs samhälle smalnas av för att ge
utrymme för GC-vägar.

•

Trottoarerna på gator i bostadsområden där det endast finns en väg in bör på sikt
byggas bort för att minska hastigheten och driftskostnaderna.

•

Cirkulationsplats bör byggas i korsningen Järnvägsgatan - Skillnadsgatan.
Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger ytterligare en cirkulationsplats
efter Storgatan i korsningen Skillnadsgatan (vid OK) samt på sikt efter väg 95 i
korsningen väg 95-Järnvägsgatan (vid Dollarstore), väg 95 – Laukervägskälet samt
korsningen väg 95- Järnvägsgatan (vid Polaris)

•

Skyltningen vid norra infarten till samhället bör förbättras så att turister som färdas
längs väg E45 väljer att besöka Arvidsjaur.

•

Kommunen bör, tillsammans med Skellefteå kommun, verka för att väg 95 blir
Europaväg

•

Kommunen vidare bör vidare utreda förutsättningarna för att ändra rekommenderad
väg för farligt gods genom Arvidsjaurs samhälle till Järnvägsgatan eller Sten
Laestadiusväg.
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Rekommendationer (forts)
• Parkering för husvagnar och husbilar kan sommartid möjliggöras på Ringel- eller
Fridhemsskolan.
•

Vintertid bör uppställningsplats för skotrar kunna anordnas längs södra strandvägen.

•

Kommunen bör, tillsammans med näringslivet, vidare utreda frågan om
Truckstop/parkering för långa fordon.

•

Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger ytterligare trafikrastplatser i
kommunen längs väg 94 och väg 95

•

Kommunen bör, tillsammans med skoterklubbarna och övriga aktörer, verka för att
en fungerande snöskotertrafik kan bedrivas utan att människor, djur, miljö eller
egendom skadas eller störs, hänsyn bör också tas till rennäringens intressen.
Snöskoterfrågor bör beaktas i samhällsplaneringen.

Konsekvenser
• Förbättrade kommunikationer och ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle.
•

Bättre förutsättningar för rekrytering av personal till privat och offentlig sektor.

•

En välfungerande snöskotertrafik innebär förbättrade förutsättningar för
rennäringen.
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ARVIDSJAURS FLYGPLATS
Flygplatsen är en fungerande länk i kedjan av effektiva flygtransporter till och från Norrbottens
inland. Med anledning av bland annat flygplatsens geografiska läge och betydelse för test- och
turismverksamheten i regionen samt ur militär synpunkt anser kommunen att Arvidsjaurs flygplats
bör utpekas som riksintresse.
Fler direktflyg planeras från olika destinationer i Tyskland vilket i framtiden kan innebära att en
utbyggnad av terminalbyggnaden blir nödvändig. Markområden för utvidgning av flygplatsens
verksamhet har därför reserveras i översiktsplanen.

Bild 27. Arvidsjaurs flygplats
Foto: Kent Norberg

Vid en flygplats finns olika skyddsområden för att flygverksamheten ska fungera säkert. Den största
av hinderytorna är MSA-ytan (Minimum Sector Altitude) och den utgörs av en cirkel med radien 55
km (30 nautiska mil) räknat från flygplatsens landningshjälpmedel. Gemensamt för dessa områden
och ytor är att de ska garantera hindersfrihet för flygtrafiken. Dessa är viktiga att beakta vid
planering av höga objekt. Kartan nedan visar flygplatsens kontrollzon (CTR), terminalområden
(TMA-områden) samt MSA-ytan med sektorer om högsta markhöjd.
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Karta 2. Arvidsjaurs flygplats.

Enligt Miljööverdomstolens beslut 2005-12-06 (målnummer M7207-04) ska Arvidsjaurs flygplats
bland annat genomföra bullerbegränsande åtgärder i bostadshus för permanentboende som på grund
av verksamheten vid flygplatsen under fler än ett kalenderår i följd mellan 22:00 och 06:00
exponeras för buller överstigande 70 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn per år.
Bullerkurvor i vardera inflygningsriktning för olika flygplanstyper har därför tagits fram. Utifrån
dessa bullerkurvor har en zon tagits fram inom vilken ny bostadsbebyggelse (inklusive fritidshus)
därför inte bör etableras.
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Bild 28. Passagerare på Arvidsjaurs flygplats
Foto: Kent Norberg

Rekommendationer
• Kommunen bör verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som riksintresse.
•

För att möjliggöra eventuell framtida utbyggnad av flygplatsen har kringliggande
markområden reserverats för ändamålet.

•

Vid planering av höga objekt bör flygplatsens MSA-ytor med tillhörande sektorer
för högsta bygghöjd beaktas.

•

För att säkerställa flygplatsens verksamhet bör bostadsbebyggelse (inklusive
fritidshus) ej tillåtas inom den bullerzon som framgår på den kommuntäckande
kartan.

Konsekvenser
• Förbättrade kommunikationer.
•

Ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle.

•

Bättre förutsättningar för rekrytering av personal till privat och offentlig sektor.
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IT-SAMHÄLLE FÖR ALLA
Nuläge
I Arvidsjaurs kommun finns cirka 200 km
ortssammanbindande fiber, som byggdes under
perioden 2000-2007. I Glommersträsk, Moskosel,
Abborrträsk, Fjällbonäs och Renträsk finns dessutom
fiber till hushåll. I byarna Akkavare, Auktsjaur,
Lauker, Järvträsk, Glommersträsk, Hålberg, Deppis,
Norrmalm och Fjällbonäs finns fiber till telestationer
varifrån ADSL kan levereras.
Fibernätet förvaltas av Arvidsjaurstadsnät, med
undantag för kommunens egen fiber i tätorten som
förbinder de större skolorna med centralnoden. Totalt
finns idag cirka 700 kunder anslutna till
Arvidsjaurstadsnät. Anslutningsgraden är därmed cirka
35 %. Nätet är i sin tur en del av regionnätet i
Norrbotten, samt anslutet till Västerbottens regionnät,
AC-Net med flera. Detta innebär att nätet kan erbjuda
förbindelser till övriga Sverige, Skandinavien och delar
av Europa.
Karta 3. Arvidsjaurs IT-karta.

Framtid
Regeringen har presenterat Sveriges Digitala Agenda, med målsättningen att Sverige skall ha
bredband i världsklass. Alla hushåll skall ha tillgång till 1 Mbps till år 2014, 50 % av hushållen ska
ha 100 Mbps till 2015 och till 2020 skall 90 % av hushållen ha 100 Mbps. Man slår även fast att
kommunerna i högsta grad ska bidra till utbyggnaden av infrastrukturen i de fall inte
marknadskrafterna räcker till. I den regionala utvecklingsstrategin för Norrbottens län anges att alla
i länet ska ha tillgång till bredband av hög kapacitet med strävan mot 100 Mbps senast 2020.
Frågan är avgörande för kommunens utvecklingspotential men pågående planerade neddragningar i
befintlig infrastruktur som postgång och fast telefoni samt att den ökande användingen av internet
inom alla samhällssektorer gör tillgång till bredband till en överlevnadsfråga.
Vare sig de byar som helt saknar fiber eller de som har fiber till telestationen har de resurser som
krävs för att starta s.k. byakraftsprojekt för att bygga fiberbaserade spridningsnät, med den
administration och planering som krävs. Ingen medfinansiering från kommunen finns i nuläget
heller budgeterad.
Många av ADSL-kunderna inom kommunen har idag väldigt låg överföringskapacitet, i de flesta
fall beroende på undermålig kopparförbindelse och långa avstånd mellan kund och telestation.
Skanovas ståndpunkt är att de hellre säger upp förbindelsen än att de reparerar den. Regeringens
mål enligt ovan ter sig därmed avlägsna.
För att garantera en jämlik tillgång till infrastruktur behöver framtidens samhällsviktiga
infrastruktur ligga inom statlig kontroll.
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I den Digitala Agendan är det bara fast boende eller verksamheter som har sin huvudsakliga
verksamhet på en viss plats som kan lämna uppgifter till PTS inventering där man anger sin faktiska
överföringshastighet. I vår kommun har vi både skogsnäring, besöks/upplevelsenäring, rennäring
samt testverksamhet som har stora behov av en god IT-infrastruktur, och det behovet kommer
troligen att öka i framtiden. Det är dessutom vanligt att folk från andra länder köper fritidshus
runtom i kommunen, också med behov av god IT-infrastruktur. Dessa behov fångas inte upp i de
inventeringar som genomförs nu. Tillgången till externa medel utgår från resultaten av dessa
inventeringar vilket medför stora utmaningar i att möta behovet i kommunen.
Arvidsjaurstadsnät har idag för litet kundunderlag vilket leder till att utrymmet för ytterligare
investeringar utan extern finansiering är obefintligt under många år framöver.
En gemensam projektsamordning via t.ex. IT Norrbotten för s.k. byakraftsprojekt runtom i länet,
skulle också sänka tröskeln för att kunna bygga ut åtminstone de större byarna i vår kommun.
En annan samarbetsform som redan påbörjats, men som skulle kunna utökas, är mellan kommuner
och olika teleoperatörer. IT-infrastruktur, typ ”Net-1”, 3G, 4G etc. skulle förmodligen vara den
bästa lösningen för delar av vår kommun med tanke på de förutsättningar vi har.
För att närmare utreda och precisera kommunens roll för bredbandsutbyggnaden bör en digital
agenda för Arvidsjaurs kommun tas fram.

Rekommendationer
• För att garantera en jämlik tillgång till infrastruktur behöver framtidens
samhällsviktiga infrastruktur ligga inom statlig kontroll.
•

En gemensam projektsamordning bör ske via t.ex. IT Norrbotten för så kallade
byakraftsprojekt runtom i länet, så att tröskeln för att kunna bygga ut fiber i byarna
i vår kommun sänks.

•

Samarbetet mellan kommuner och olika teleoperatörer bör utökas för att i större
utsträckning möjliggöra bredband på landsbygden genom luftburna system.

•

En digital agenda för Arvidsjaurs kommun bör tas fram för att närmare utreda och
precisera kommunens roll för bredbandsutbyggnaden.

Konsekvenser
• Förbättrade kommunikationer.
•

Ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle.

•

Bättre förutsättningar för nya företag att etablera sig i kommunen.

•

Bättre förutsättningar för rekrytering av personal till privat och offentlig sektor.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH ÖKAT
ARBETSKRAFTSUTBUD
Med kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud avses samverkan med näringslivet,
det livslånga lärandet, karriärbyten, integration, mångfald och delaktighet, kvalificerade
utbildningar, arbetsmarknad, jämställdhet samt ungas inträde på arbetsmarknaden.

INTEGRATION
I dagsläget jobbar flera olika aktörer aktivt med integration. Integrations och
inflyttningssamordnaren arbetar tillsammans med flyktingmottagningen och ensamkommande barn
med att skapa en plattform för att välkomna och möta alla som flyttar in i kommunen. Utifrån denna
arbetar kommunen även med att skapa nätverk som bidrar till att de som flyttar hit känner sig
välkomna. Det är viktigt att poängtera att integrationsarbetet berör alla kommunmedborgare.
Flyktingmottagningen har ett avtal med Migrationsverket om tio platser. Mottagningen arbetar med
Arbetsförmedlingen och tar, utifrån ett jämställt och salutogent perspektiv, emot nyanlända inom
verksamheten. Stor vikt läggs på att alla människor behövs, och att alla som flyttar till kommunen
ska betraktas som en viktig del av samhället, eftersom det skapar en växande och en mer
mångkulturell kommun. Innan ankomst har planering av boende skett. Utbildning, handledning och
vägledandesamtal inleds omedelbart vid ankomst till kommunen. Allteftersom behoven kartläggs
sonderas insatserna utifrån ett individuellt perspektiv. Nyanlända erbjuds kontinuerliga besök på
flyktingmottagningen som i förlängningen utgör en viktig mötesplats både för dem och för
kommunens innevånare i stort. Där sker ett flöde av mångkulturellt tänkande och ett rikt utbud av
möjligheter till integration med människor från olika delar av Europa.
Arvidsjaur har ett avtal med Migrationsverket om 38 platser för ensamkommande barn varav fem
av dessa för asyl. Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg av ensamkommande
barn och ungdomar. Ansvaret gäller både asylsökande och ensamkommande barn och ungdomar
som har fått uppehållstillstånd. Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som
vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller annan vårdnadshavare, eller som
efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.
Kommunen får en anvisning av Migrationsverket och beslutar därefter om att ta emot ett barn.
Barnen flygs oftast direkt upp till Arvidsjaur. Ibland möter kommunens personal upp på Arlanda
men oftast nyttjas ledsagare. Överförmyndaren är kontaktad och godman är ordnad inom en kort tid.
Tolk finns som en resurs vid upphämtningen på Arvidsjaurs flygplats för att ge barnet trygghet ifall
det finns kommunikationssvårigheter. Vid behov kontaktas Röda Korsets traumacenter eller Barnoch ungdomspsykiatrin.
Arvidsjaurs kommuns värdegrund, Glädje, Respekt och Professionalitet, ligger som grund för
arbetet med ungdomarna och inom den egna arbetsgruppen. Kommunen arbetar med ett salutogent
synsätt, som innebär att fokus läggs på det friska hos en person samt att man jobbar
lösningsfokuserat med genomförandeplaner som verktyg. Kommunen arbetar för att alla ungdomar
ska börja skolan så fort som möjligt, eftersom det bedöms vara en framgångsfaktor för integration
i det svenska samhället och för att ungomen längre fram ska få ett jobb eller vidareutbilda sig.
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Att arbeta med integration är viktigt och ska prioriteras högt. Det är känt sedan länge att
kommunens innevånarantal sjunker och att befolkningen blir allt äldre, vilket ökar utgifterna. För
att påverka denna utveckling är det viktigt för alla att arbeta för att inspirera nyanlända att bo kvar i
kommunen. Nyckeln till detta kan vara tidiga insatser som utbildning, möjligheter att hitta arbete,
skapa en meningsfull fritid och på sikt bilda familj. Syftet med denna verksamhet är att ge stöd och
trygghet till ungdomar på deras väg till ett självständigt liv med egen försörjning.
Alla som flyttar hit ska känna sig välkomna och sedda. Att skapa mötesplatser som inte är tilldelade
en särskild grupp, utan för alla, är centralt. Kommunen bör, genom samverkan med olika aktörer
inom kommunen, säkerställa att människor möts, nätverkar och hittar sin vardag i kommunen.
Kommunen behöver även arbeta med attityder så att alla i kommunen är stolta över sin kommun
och därför sprider det vidare ut i landet och världen.
Ett aktivt integrationsarbete kommer att skapa ett helhetstänk och en stark ”vi”-känsla i kommunen.
Ett gemensamt tänk som inkluderar föreningsliv, näringsliv, kommun, statliga myndigheter och
varje enskild Arvidsjaurbo oavsett varifrån man kommer. Vi kan alla bidra med något!

ARBETSMARKNAD
Inom arbetsmarknadsområdet leder arbetsmarknadsenheten, i samverkan med bland annat
Socialförvaltning, skola och Arbetsförmedlingen, arbetet för att tillgodose de resurs- och
kompetensbehov som finns inom näringslivet och den offentliga sektorn, samt att handleda och
coacha de som befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Arbetet styrs av huvudmålet för enheten; att arbeta för ekonomisk tillväxt och befolkningsökning.
Detta mål är i sin tur uppdelat i fyra delmål:
1.
2.
3.
4.

Stöd till det lokala näringslivet över tid
Marknadsanpassade utbildningar på eftergymnasial nivå
Tillvarata de resurser som står utanför arbetslivet
Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs framtid

De arbetsmarknadspolitiska insatserna som görs i samverkan med Arbetsförmedlingen är:










Nystartsjobb
Lönebidragsanställningar
Instegsjobb
Förstärkt anställningsstöd
Förstärkt handledarestöd
Offentligt skyddade anställningar OSA
Insatser inom Fas 3
Omställningsstöd
Praktikplatser
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Som ett led i enhetens arbete används olika projektformer för att stärka kompetens- och
resursbehovet i arbetet för mål och målgrupper. Vissa projektformer utgör även som en möjlighet
och förutsättning för att kunna metodutveckla och därmed stärka det framtida arbetet.
Den framtida arbetsmarknaden står under ständig förändring, avseende så väl kompetensbehov och
personalgruppers beskaffenhet, som större internationell påverkan.
Lärcentrum har potential att utvecklas för att, på olika sätt, möta framtida behov av grundläggande
och högre vuxenutbildning, såväl som andra kompetenshöjande aktiviteter.
Arbetsförmedlingen med alla dess möjligheter i form av stöd främst till blivande anställda men även
i viss mån till blivande och befintliga arbetsgivare vill stärka och utöka samverkan.
Det internationella arbete som enheten bedrivit under flera år har med allt större tydlighet visat sig
vara en verklig framgångsfaktor för kommunens utveckling. Flertalet av de partners som finns runt i
Europa har uttryckt en önskan och ett behov av att fördjupa samarbetet, och en dialog förs med
Europa 2020 som målbild.

Bild 29. Plåtslageri, Arvidsjaur
Foto: Kent Norberg
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Rekommendationer
• Entreprenörskap ska ingå i all utbildning.
•

Andelen heltidstjänster inom offentlig sektor bör utökas.

•

Samverkan med Arbetsförmedlingen bör stärkas ytterligare.

•

Samverkan med vissa utvalda europeiska partners bör fördjupas.

•

Kommunen bör på sikt verka för en övergripande sammanhållande
projektadministration.

•

Den interkommunala samverkan bör förstärkas med en tydlig struktur och
målbild.

•

Samverkan med angränsande kommuner bör utökas, med stora vinster för alla
inblandade som följd.

•

Tidiga insatser som utbildning, arbetsmarknadsinsatser och fritidssysselsättning
bör prioriteras.

•

Kommunen bör medverka till att skapa mötesplatser som inte är tilldelade en
särskild grupp, utan är till för alla.

•

Kommunen bör utveckla hanteringen av information och service mot alla kunder
och medborgare.

•

Kommunen bör arbeta med attityder så att alla i kommunen är stolta över sin
kommun och därför sprider det vidare ut i landet och världen.

•

Kommunen bör bedriva ett aktivt integrationsarbete för att skapa ett helhetstänk
och en stark ”vi”-känsla i kommunen.

Konsekvenser
• Bättre förutsättningar för rekrytering av personal till privat och offentlig sektor samt
nyföretagande.
•

Positiv befolkningsutveckling.

•

Ökad internationalisering och mångfald.

•

Förbättrad kommunal ekonomi.

•

Alla människor i kommunen blir en naturlig del av samhället och motsättningarna
mellan olika grupper minskar.
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BARN OCH UTBILDNING
I Arvidsjaur finns all utbildning, förutom de delar av vuxenutbildningen som ryms inom
Lärcentrum, samlad under Barn- och utbildningsnämnden. Nedanstående tabell visar de enheter
som ingår i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.
Tabell 2. Översikt barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Enhetens namn

Verksamhetsform

Skolans placering

Fridhemsskolan

Grundskola årskurs 7-9,
grundsärskola
Grundskola årskurs 1-6,
förskoleklass
Grundskola årskurs 1-6,
grundsärskola,
förskoleklass
Gymnasium,
vuxenutbildning,
gymnasiesärskola och
svenska för invandrare.
Förskola 1-5 år,
förskoleklass, fritidshem
Förskola 1-5 år
Förskola 1-5 år
Förskola 1-5 år

Arvidsjaurs tätort

Antal barn/elever
2014-12-31
206

Glommersträsk

32

Arvidsjaur tätort

427

Arvidsjaurs tätort

358

Moskosel

11+1

Arvidsjaurs tätort
Arvidsjaurs tätort
Arvidsjaurs tätort

49
113
47

Förskola 1-5 år
Fritidshem

Arvidsjaurs tätort
Arvidsjaurs tätort

48
183

Parkskolan
Ringelskolan

Sandbackaskolan

Tallkottens förskola
och fritidshem
Harens förskola
Nyborgs förskola
Skogsbackens
förskola
Stortorgets förskola
Ringelskolans
fritidshem

Verksamhetsmålen är:
• Alla i verksamheten har rätt till en omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet,
professionalitet och en stimulans som bidrar till god hälsa.
• Alla barn och unga skall ges möjlighet att vara med och påverka sin livsmiljö.
• Alla barn och elever ska ha rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar, så att de kan utvecklas
till trygga och ansvarskännande medborgare.
• Alla inom skola och förskola ska samverka med vårdnadshavare, interna och externa
verksamheter.
Tankar om framtiden
Från läsåret 2011/2012 till och med läsåret 2017/2018 minskar elevantalet i grundskolan (F-åk 9) i
kommunen från 654 till 610 elever.
Under samma period förutspås antalet elever i gymnasieskolan (exklusive vuxenutbildning och
svenska för invandrare) att minska från 331 elever till 244 elever. Detta gäller under förutsättning
att ungdomarna från Arvidsjaur och ungdomar från andra kommuner väljer Sandbackaskolan i
samma utsträckning som idag, frånsett eleverna på flygförarutbildningen som avvecklats under
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2013. Antalet barn i förskolan förutspås ligga kvar på nuvarande nivå om ca 290 barn, och
födelsetalet förutspås ligga på 60 barn per år. Under 2014 föddes 74 barn i kommunen.

Bild 30. Förskolans dag
Foto: Sandra Granberg

Behovet av vuxenutbildning kommer att öka de närmaste åren med anledning av fler nyanlända
som kommer att behöva utbildning för att bli anställningsbara. Vuxenutbildningen vidareutvecklas
för att anpassas till ett livslångt lärande. Engelska är koncernspråk i flertalet internationella företag.
Detta bör beaktas i den framtida undervisningen. Samverkan med regionens universitet men även
med närliggande kommuner utvecklas.
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Rekommendationer
• Kvalitet och effektivitet i förskola/skola ska ses som viktiga frågor för att kunna
erbjuda alla barn i kommunen en så bra och likvärdig verksamhet som möjligt.
•

Vid verksamhetsförändringar (ökningar/minskningar) ska hänsyn tas till
samordningsvinster genom tillskapandet av större enheter.

•

Kommunen ska verka för säkra skolvägar och skolskjutsar.

•

Årligt återkommande besiktningar av ute- och innemiljö ska säkerställa god miljö
för barn och unga.

•

Verksamheterna ska utrustas med tidsenliga verktyg.

•

Vuxenutbildningens innehåll bör riktas mot de kompetensområden som får behov
av rekrytering vid kommande generationsväxling på arbetsmarknaden och de
verksamhetsområden som är expansiva i kommunen. Möjligheterna att samordna
vuxenutbildningen med närliggande kommuner med liknande behov bör utnyttjas.

•

Entreprenöriellt lärande ska tillämpas på alla stadier.

Konsekvenser
• Bättre förutsättningar för rekrytering av personal till privat och offentlig sektor.
•

Ingen lämnas utanför utan alla barn och unga i kommunen kommer att känna sig
sedda och efterfrågade.

•

Arvidsjaurs kommun ska verka för att våra barn och ungdomar får en god självkänsla,
en gedigen grundutbildning och en bra start i livet.
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STRATEGISKT GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE
Med strategiskt gränsöverskridande samarbete avses ökat internationellt samarbete,
gränsregional samverkan, erfarenhets- och kompetensutbyte, internationella affärer,
mångkulturellt samhälle samt mellankommunala frågor.

Arvidsjaur och omvärlden
Arvidsjaur är ett expanderande kommunikationsnav i vintertestregionen, med internationell prägel
och hög kommersiell service. Stora satsningar görs inom test, utbildning och kommunikation.
För en befolkningsmässigt sett liten kommun som Arvidsjaur är det en utmaning att behålla den
infrastruktur och omgivande miljö som krävs för att vara konkurrensmässig i kampen om besökare,
nya innevånare samt kund- och företagsetableringar.
Tack vare fordonstesterna har Arvidsjaurs Flygplats vintertid direktflyg till och från några av
Tysklands större städer. Kommunen har också under de senaste åren sett en ökad inflyttning från i
synnerhet Tyskland; inflyttade som ofta köper en fastighet belägen i någon av byarna och vanligtvis
även registrerar företag med koppling mot sin hemmamarknad. Kommunen ser en särskilt stor
utvecklingspotential i samarbete med Tyskland, framförallt eftersom det finns ett väl grundat
kontaktnät och en kultur som kan identifieras med vår egen.
Nödvändigheten av att kommuner samarbetar blir allt tydligare och viktigare i framtiden. Med en
översiktsplan där de viktigaste frågorna för kommunens utveckling lyfts fram är det lättare att
identifiera samarbetsfrågor och samarbetspartners. För att nå kvalitetshöjningar och
kostnadsbesparingar bör det mellankommunala samarbetet utökas. I de fall lagstiftningen hindrar
mellankommunalt samarbete finns möjlighet att upprätta kommunalförbund eller gemensamma
nämnder.
De regionala utvecklingsfrågorna har avgörande betydelse för regionens medborgare. Människor
reser dagligen över kommun- och länsgränser och beslut gällande infrastruktur, kollektivtrafik,
sysselsättning och kompetensutveckling bör därför fattas inom ett större område. Detsamma gäller
för satsningar inom miljö, näringslivsutveckling och kultur där regionerna ges en mer framskjuten
roll och där utrymmet för de regionala prioriteringarna ökar. För att skapa förutsättningar för
regional utveckling och för att klara framtidens sjukvård bör en gemensam region i norr bli
verklighet.
Politiska och ekonomiska beslut i andra delar av världen påverkar oss och för att kunna positionera
kommunen och regionen krävs samarbete på flera nivåer. Kommunen ingår idag i flera nätverk och
samarbeten, nedan nämns några.
Regionalt samverkansforum
Sedan år 1999 har regionen organiserat ett samverkansorgan, Regionalt Samverkans Forum (RSF).
Forumet leds av Länsstyrelsen i Norrbottens län tillsammans med Arvidsjaurs kommun, Bodens
kommun, Jokkmokks kommun, Luleå kommun, Älvsbyns kommun, FMV/Vidsel, A 9, F 21 och I
19.
Arbetet inom Regionalt samverkans forum (RSF) har följande målsättningar:
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-

Aktivt bidra i den säkerhetspolitiska debatten för att öka möjligheterna till en fortsatt stabil
utveckling på Nordkalotten och inom Barentsregionen.
Stärka möjligheterna för en positiv utveckling för regionens militära utbildningsplattformar A
9, I 19, F 21 samt FMV:s verksamhet på Vidselbasen
Utveckla arbetsformer mellan militära och civila verksamheter som stärker den regionala
utvecklingen, skapar tillväxt och mervärden för samhället och näringslivet i regionen.

Akademi Norr
Arvidsjaur har sedan drygt tio år tillbaka varit aktivt i ett samarbete över länsgränserna som samlar
tretton inlandskommuner (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö,
Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele) i ett kommunalförbund.
Kommunalförbundet ska bland annat verka för att initiera, samordna och genomföra högre
utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt.
Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr.
Destination Arctic Circle
Arvidsjaurs kommun och Arjeplogs kommun samarbetar sedan många år tillbaka när det gäller
besöksnäringsfrågor. Inriktningen är framförallt försäljning och marknadsföring på fjärrmarknader
samt kunskapsutveckling och organisation. Samarbete sker med Swedish Lapland och Visit Sweden
på regional och nationell nivå.
Invest in Norrbotten
Invest in Norrbotten ska höja marknadens kännedom om länets attraktivitet och sälja in regionens
möjligheter till presumtiva etablerare och investerare, såväl nationella som internationella. Invest in
Norrbotten är en koordinerande och stödjande funktion på regional nivå, och genomför inte
affärsavslut, utan dessa sker alltid på en lokal kommunnivå.
Idéum
Idéum började redan 1997 med att sända ungdomar utomlands och ta emot ungdomar från andra
delar av Europa, vilket har gett Ideum ett stort kontaktnät (14 länder inom Europa). Programmet
bygger på att skicka ut unga människor på praktik i ett annat europeiskt land och på så vis göra dem
mer självständiga och handlingskraftiga, men framförallt mer anställningsbara. Det är heller inte
helt ovanligt att deltagare som tillbringat en tid i Arvidsjaur väljer att permanent flytta hit, arbeta
och bilda familj.
Smart specialisering
Europastrategin 2020 pekar på att medlemsstaten och regionerna ska genomföra en strategisk
process för att identifiera den kunskapsinriktning som bäst passar deras innovationspotential,
baserat på regionens tillgångar och resurser. Detta ska göras genom en process av att "upptäcka
entreprenörskap", dvs. med ledande innovationsintressenter och företag. Smart specialisering
innebär således att företag, forskningscentra och universitet arbetar tillsammans för att identifiera en
regions mest lovande specialisering, men också de brister som hämmar innovation, snarare än en
strategi som påtvingas uppifrån. Arbetet med ”smart specialisering” förekommer till viss del redan
idag i Arvidsjaur. Testnäringen har ett utvecklat samarbete med Luleå tekniska universitet, bl.a.
genom projektet CAAST. Genom samarbetet i Akademi Norr kommer processen att utvecklas
vidare och tanken är att lyfta fram några tillväxtområden att kraftsamla kring och knyta resurser till.

67

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

Utveckling Flyg i norra Norrlands Inland
Flygtrafiken har mycket stor betydelse för kommunerna i Norrlands inland. Därför har de
flygplatser, som trafikeras av statligt upphandlade linjer, etablerat ett nära samarbete inom UFNI
(Utveckling av Flyg i Norrlands Inland). UFNI-gruppen är en välkänd aktör inom flygbranschen i
Sverige, särskilt vad gäller den statliga upphandlade flygtrafiken.
UFNI:s övergripande målsättning är att långsiktigt säkerställa ett effektivt flygtrafiksystem till norra
Norrlands inland som tillgodoser näringslivets och befolkningens långväga transportbehov.

Bild 31: Foto från Arvidsjaurs flygplats
Foto:Kent Norberg

Andra mellankommunala samarbeten
Inom SAMSA (Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele) sker samverkan kring växelfunktionen.
Samverkan över kommungränserna sker även inom exempelvis skola, räddningstjänst och
geografiska informationssystem.
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Rekommendationer
• Kommunen ska aktivt delta i internationella samarbeten och nätverk – främst i
Europa och länder/städer där vi idag har upparbetade kontakter och utbyten.
•

Kommunen ska främja företagens marknadsutvidgning, globalisering, produkt- och
tjänsteutveckling och/eller affärssamarbete.

•

Samarbetet över kommuns-, läns- och nationsgränser bör fördjupas för att utveckla
och stärka miljöer för utbildning och innovation.

•

Internationellt utbyte för och bland unga människor bör främjas.

•

Kommunen bör arbeta för arbetskraftsinvandring och långsiktig
kompetensförsörjning.

•

Kommunen bör ha en aktiv omvärldsbevakning och spana efter trender och
händelser i andra delar av världen.

•

För att nå kvalitetshöjningar och kostnadsbesparingar bör det mellankommunala
samarbetet utökas. I de fall lagstiftningen hindrar mellankommunalt samarbete
finns möjlighet att upprätta kommunalförbund eller gemensamma nämnder.

•

För att skapa förutsättningar för regional utveckling och för att klara framtidens
sjukvård bör en gemensam region i norr bli verklighet.

Konsekvenser
• Ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle.
•

Bättre förutsättningar för rekrytering av personal till privat och offentlig sektor.

•

Ökad arbetskraftsinvandring och en ökande befolkning.

•

Nya affärsmöjligheter.

•

Möjlighet att bygga spetskompetens och smart specialisering.

•

Kvalitetshöjningar och kostnadsbesparingar.
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LANDSBYGDSUTVECKLING
Att utveckla landsbygden innebär att landsbygden förbättras och att dess värden förstärks.
För att möjliggöra tillväxt måste landsbygden vara attraktiv för människor i alla åldrar och
med olika bakgrund när det gäller att bo på, driva företag och besöka.
Arvidsjaurs kommun har ca 6 500 invånare, varav 1 400 är boende i någon av de drygt 30-talet
byarna i området. En viktig förutsättning för en attraktiv landsbygd är att det finns tillgång till
service och mötesplatser av olika slag. Det är också viktigt med goda kommunikationer, såväl
bussar som bredband. Lokalt engagemang, medinflytande och grupper som utvecklar byn bidrar
också till att landsbygden blir attraktiv. Byarnas bevarande och utvecklande är en strategiskt viktig
fråga för tillväxt i Arvidsjaurs kommun.
Som många andra inlandskommuner står Arvidsjaur inför demografiska utmaningar och ett tydligt
fokusområde som lyfts fram är tillgången till offentlig och kommersiell service, detta för att såväl
invånare som näringsliv skall kunna leva och verka i landsbygden samt för att skapa tillväxt och öka
inflyttning. Förutsättningarna skiljer sig ganska mycket mellan de olika byarna. Vissa har
dagligvaruhandel kvar (som fungerar som mötes- och servicenod i byn) medan andra inte har det.
Avsaknaden av offentlig och kommersiell service bidrar i dagsläget till en avbefolkning av byarna,
där vissa byar har drabbats hårdare än andra.
När det gäller utveckling eller i sämsta fall avveckling av verksamheter i Arvidsjaurs byar upplevs
det som att det inte finns ett naturligt samarbetsorgan som fungerar. I dagsläget är den generella
uppfattningen bland invånarna i byarna att det saknas organiserat informationsflöde och
medborgardialog. En väl fungerande kommunikation är av stor vikt då kommunala beslut som fattas
ofta får stora konsekvenser för de som bor i byarna. Service på landsbygden avseende postgång,
transporter (person/gods), tillgång till drivmedel, dagligvaror och naturliga mötesplatser m.m. är
viktiga faktorer för kunna bo kvar och för att näringslivet ska kunna fortsätta verka på landsbygden.
Dessvärre visar utvecklingen inom dessa områden på en försämring gällande tillgängligheten i
dessa
avseenden.
Genom
projektet
”Hållbarhet
och
utveckling i Arvidsjaurs
byar” har kommunen
påbörjat en dialog kring
att skapa
långsiktigt
hållbara
lösningar
gällande service och
mötesnoder i byarna.
Det finns en outnyttjad
kapacitet
ute
på
landsbygden med extra
fina förutsättningar att
utveckla
turismnäringen, främst
fiske
och
vandringsturism, men

Bild 32. Folkets hus i Abborrträsk
Foto: Karl Gustaf L
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även vinterturism. För att lyckas krävs lättnader i strandskyddet samt internationella
marknadsföringsinsatser.
De lokala utvecklingsgrupper som i dagsläget finns i byarna tar ett stort ansvar att lyfta bygden. De
måste ges stöd, ha tillgång till fortlöpande information och möjlighet till dialog med kommunen för
att kunna fortsätta planera och utföra sitt arbete för att hålla landsbygden levande. Nedanstående
rekommendationer baseras på dialog med medborgare boende på landsbygden och i tätorten under
pågående projekt ”Tillväxt och utveckling i Arvidsjaurs byar”.
Rekommendationer
•

En landsbygdsutvecklingsgrupp bör bildas med deltagare från byarna som
regelbundet träffar kommunledning och berörda tjänstemän för information och
dialog.

•

Kommunen bör samarbeta med byaföreningarna för att öka inflyttningen/minska
utflyttningen och få fler företag att etablera sig i glesbygd.

•

För att säkerställa servicen i glesbygd bör kommunen verka för att naturliga
servicenoder/mötesplatser bevaras och utvecklas. Prioritet bör läggas där
servicenoder/mötesplatser i dagsläget saknas helt.

•

Kommunen ska stötta byarna i deras utvecklingsarbete.

•

Kommunen bör bistå byarna med marknadsföringsinsatser för att optimera
möjligheterna till en expansion av turismverksamhet.

•

För att möjliggöra för eventuella framtida turismsatsningar och en ökad inflyttning
bör kommunen arbeta för att lättnader i strandskyddet införs.

Konsekvenser
• Förbättrat företagsklimat.
•

Fler företag, besökare och boende i kommunen.

•

Ett mer differentierat näringsliv.

•

Ökade skatteintäkter.

•

Bättre förutsättningar för rekrytering av personal till privat och offentlig sektor.
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LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS)
BAKGRUND OCH SYFTE
De tidigare strandskyddsreglerna har fungerat dåligt och behovet av förändring har varit stort. I
tidigare bestämmelser tog lagstiftningen inte hänsyn till skillnader mellan olika kommuner i olika
delar av landet. Följden har blivit att i vissa delar av landet har hälften av stränderna blivit bebyggda
medan det i andra delar av landet i stort sett saknats bebyggelse.
Regelsystemet har varit sådant att det varit omöjligt att erhålla bygglov trots att det i vissa
glesbygdskommuner funnits kilometer eller miltals med obebyggd strandlinje per invånare.
För att få ett regelsystem mer i harmoni med verkligheten ändrades bestämmelserna för strandskydd
och började gälla från den 1 juli 2009. Riksdagens avsikt med de nya reglerna är att främja
utvecklingen av landsbygden genom att tillåta strandnära bebyggelse. Ett krav som ställs i
bestämmelserna är att kommunen i sin översiktsplan ska peka ut områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen.
I dessa områden blir det lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder,
verksamheter, anläggningar, m.m. Landsbygdsutveckling blir med andra ord ett särskilt skäl för
dispens från förbudet att bygga inom strandskyddsområde. Reglerna gör det också möjligt för fler
människor att få ett strandnära boende, utan att naturen eller allmänhetens tillgång till natur skadas.
I propositionen skriver regeringen bl.a. ”Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen (LIS) är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har
god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets
syften åsidosätts. Behovet av att stimulera en sådan utveckling finns främst i landsbygdsområden
som inte är belägna i närheten av stora tätorter.”

Bild 33. Avaviken
Foto: Enetjärn Natur
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Kommunen avser att i planen förverkliga riksdagens tankegångar om en positiv utveckling för
Sveriges landsbygd genom att föreslå ett stort antal LIS-områden. En analys av områdena finns
tillgänglig i dokumentet ”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge” som är en
bilaga till översiktsplanen. Områdesförslagen har arbetats fram utifrån Arvidsjaurs LIS-policy som
antogs 2012-06-25 § 111, vilken anger riktlinjer för vad som är landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Arvidsjaurs kommun föreslår med andra ord en typ av etableringsreserv i strandnära lägen.
Avsikten med detta är att kunna erbjuda fler alternativ i förhoppningen att några alternativ ska
upplevas som attraktiva för framtida intressenter.
Föreslagna LIS-områden inom Arvidsjaurs kommun syftar till att ge möjligheter för ett ökat antal
boende i kommunen samt skapa förutsättningar för en miljömässig, ekonomisk och socialt
långsiktigt hållbar utveckling i Arvidsjaurs kommun som helhet.
MÅLSÄTTNING
De i planen föreslagna åtgärderna beräknas medföra en rad positiva effekter.
•

Arvidsjaurs kommun blir en attraktiv bostadsort
En viktig förutsättning för kommunen att bli en attraktiv bostadsort är att man kan erbjuda
bostadstomter i attraktiva lägen för att härigenom kunna behålla eller helst öka sin folkmängd samt
bibehålla och utveckla sin service. En attraktiv boendemiljö kommer att underlätta nyrekrytering av
personal till kommunen och dess företag.

•

Möjliggöra verksamhetsutveckling i strandnära lägen
Planeringen ska leda till att underlätta för befintliga företag att utveckla sin verksamhet men även att
få nya företag att etablera sig inom kommunen. Detta gäller framförallt företag som är beroende av
vattennära lägen. Exempelvis, camping, fisketurism, friluftsliv, pensionat m.m.

•

Öka antalet fritidshus i strandnära lägen
Kommunen driver aktivt frågan om att få fler fritidshus till kommunen. En stor andel av
fritidsboenden kommer att vara boende i andra kommuner men kommer att bidra till en ökning av
konsumtionen av varor och tjänster inom Arvidsjaurs kommun. Härmed ges möjligheter till en bättre
servicegrad även för fast boende i kommunen.

•

Kommunens ekonomi
Ett större antal fritidsfastigheter, fler turistföretag medför även en ökad omsättning för handeln inom
kommunen med fler anställda vilket påverkar den kommunala ekonomin i positiv riktning.
Den nya fastighetsbeskattningen eller fastighetsavgiften tillfaller den kommun där fastigheten är
belägen. Ett ökat antal fritidsfastigheter med sådan standard att man betalar fastighetsavgift är därför
även av denna anledning av intresse för kommunen.

Kommunen kommer därför att försöka få ut det mesta av de lättnader av strandskyddet för
landsbygdens kommuner som Sveriges riksdag beslutat om. Detta kan ske bäst genom att vara
lyhörd för riksdagens beslut i frågan.
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LANDSBYGDSUTVECKLING I NORRBOTTEN
Nuvarande landsbygdsprogram gäller från 2007 till och med 2013. Landsbygdsprogrammet är ett
verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar i form av stöd
och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av
Sverige och EU.
Varje länsstyrelse har fått i uppdrag att utarbeta en regional genomförandestrategi för tillämpningen
av landsbygdsprogrammet i det egna länet. Sametinget har fått motsvarande uppdrag att utarbeta en
strategi för det samiska området. Strategin ska användas för planering, prioritering och beslut i fråga
om stöd för tillämpliga åtgärder inom programmet. Genomförandestrategin för
landsbygdsprogrammet i Norrbottens län har tagits fram i ett brett partnerskap med olika aktörer på
landsbygden.
Det övergripande målet för landsbygdsprogrammet är en hållbar utveckling på landsbygden.
Hållbar utveckling innebär att de insatser som görs inom programmet ska göras på ett både
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Genom programmets åtgärder ska företagande och
sysselsättning stimuleras, livskvaliteten ska höjas och miljön ska bevaras och utvecklas.
Enligt länsstyrelsens beslut i genomförandestrategin utgör hela Arvidsjaurs kommun landsbygd.
Fokusområden
De övergripande målen för landsbygdsprogrammet i länet ska uppnås genom satsningar på följande
fokusområden, vilka har pekats ut på nationell och regional nivå:
1) Utveckla basnäringar
2) Företagande
3) Förnyelsebara energikällor. Småskalig, lokal energiproduktion från skog och åker ska utvecklas.
4) Attraktiva livsmiljöer
5) Turism- och upplevelsenäring
6) Lokalt engagemang och samverkan
7) Infrastruktur
8) Klimat
De av länsstyrelsen beslutade fokusområdena ligger väl i linje med det förslag till LIS-områden som
kommunen pekat ut.
KOMMUNENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Större delen av Arvidsjaurs kommun ligger inom det man brukar beteckna som skogsklätt
bergkullelandskap genomkorsat av ett antal älvdalar. Byske och Åby älvar är skogsälvar med
källflöden inom Arvidsjaurs kommun. Skellefteå och Piteåälv har sina källflöden i gränsen mot
Norge. Piteå älv är en av våra nationalälvar. I Skellefteälvens dalgång finns en mindre del av ett 15
mil långt sammanhängande sjösystem inom Arvidsjaur kommuns gränser. Mellan älvdalarna finns
bergsryggar som i de västra delarna utgör lågfjäll. Det är endast de vattendrag som tillhör
Skellefteälven vattenområde som inte omfattas av Natura2000.
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Kommunens landareal är ca 5 700 km² och vattenarealen är ca 470 km². Arvidsjaurs kommun är en
typisk glesbygdskommun med ett innevånareantal som motsvarar ca 1 person/km². Med ett
innevånareantal på ca 6 500 personer och 4 000 sjöar så finns det ca 2 sjöar per familj. Den totala
strandlängden på mer än 6 300 km ger vid handen att varje familj har ca 2 km strand att dela på. I
likhet med länsstyrelsens bedömning i den ”Regionala genomförandestrategin för
landsbygdsutveckling” gör kommunen den bedömningen att hela kommunen utgör landsbygd.
Genom historien har vattnen i form av hav, sjöar och vattendrag varit viktiga för människans
möjlighet till försörjning och kommunikation. Så även i Arvidsjaurs kommun, där de flesta
vattensystemen varit föremål för mänsklig påverkan genom exempelvis sjösänkningar, byggande av
dammar för elproduktion eller flottning. I strömmande vatten har flottledsrensningar utförts. Det
känns därför naturligt att även i framtiden bruka våra vatten och stränder till boende och andra
verksamheter allrahelst som vi, jämfört med landet i övrigt, har stor tillgång stränder i kommunen.
Det förhållandet att kommunen är glesbebyggd bör i sig inte få utgöra ett hinder för att peka ut nya
områden för strandnära boende. Staten, bör därför i sin myndighetsutövning inte tillämpa
”Principen om först till kvarn” när det gäller utvecklingen av ett strandnära byggande i Arvidsjaurs
kommun.

Bild 34. Arvidsjaursjön
Foto: Kent Norberg
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ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
I ett framtida förändrat klimat, påverkat av växthuseffekten, kan Arvidsjaurs kommun utsättas för
ökade temperaturer under alla årstider, men främst vintertid, samt förändrade och ökade
nederbördsmängder. Risk för extrema flöden i älvarna bedöms inte öka, tvärtom kan vårfloden bli
mer utdragen och inträffa tidigare. Det totala flödet kommer dock att öka. Det kommer också att bli
risk för höga vattennivåer under hösten på grund av stora nederbördsmängder. Fler flödestoppar kan
ge ökad erosion och successivt leda till omformationer på älvslänter. Kraftiga regn speciellt under
höst- och vinterhalvåret då marken ofta är vattenmättad kan också komma att orsaka
översvämningar av VA-system och bebyggelse samt skapa problem med erosion, ras, skred och
slamströmmar.
Utpekade LIS-områden möjliggör bebyggelse i strandområden. Strandområden påverkas först och
mest av översvämningar på grund av höga flöden höga vattenflöden. För Skellefteälven finns en
översiktlig kartering av översvämningsrisker med dammbrott som konsekvens som har fungerat
som underlag för arbetet. För övriga älvar och vattendrag saknas dock sådana uppgifter vilket
innebär svårigheter att bedöma riskerna i föreslagna områden. Vid eventuell exploatering måste risk
för översvämning eller stabilitetsproblem utredas ytterligare.
BEDÖMNING AV DISPENS FRÅN STRANDSKYDDET
I områden som är utpekade som LIS-områden kan detta anges som särskilt skäl för dispens från
strandskyddet. Detta kan ske under förutsättning att strandskyddets syften tillgodoses och hänsyn
tas till konkurrerande anspråk och intressen, sårbarhet och risker, värden och kvaliteter i befinlig
natur- och kulturmiljö samt riksintressen eller andra skydd.
Genom att peka ut LIS-områden har en översiktlig bedömning av ovanstående redan gjorts. I den
formella prövningen i detaljplaner eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller
för den specifika platsen.
ARBETSMETOD OCH URVAL
Efter att riksdagen beslutat om lättnader i strandskyddet uppmanade Arvidsjaurs kommun
allmänheten att lämna egna förslag till lämpliga LIS-områden. Ett tjugotal kartor och skrivelser
lämnades in med upp emot 150-200 förslag på lämpliga områden. Ett trettiotal träffar med
byaföreningar och företag har genomförts där bland annat byggande i strandnära lägen diskuterats.
Sedan tidigare fanns en fördjupad översiktsplan för Storavan som även den har fått tjäna som
underlag till föreslagna LIS-områden. De av länsstyrelsen beslutade ”Fokusområdena i
landsbygdsprogrammet” har tillsammans med den Regionala utvecklingsstrategin utgjort viktiga
styrdokument i valet av LIS-områden i Arvidsjaurs kommun.
Under år 2012 har kommunen genomfört en egen inventering av sjöar och vattendrag där en första
gallring av tänkta lägen genomförts. Förslag till lämpliga LIS-områden har under åren diskuterats
med berörda samebyar. Kommunen har i görligaste mån anpassat förslaget för att inte störa
rennäringen vad avser flyttleder och andra för rennäringen viktiga områden.
En analys av områdena med stöd av det planeringsunderlag som vi erhållit från bland andra
länsstyrelsen har genomförts. Under hösten 2013 genomfördes en övergripande natur- och
friluftslivsinventering av de områden som föreslagits i samrådsversionen av översiktsplanen. En
kompletterande inventering genomfördes under hösten 2014 av de områden som lagts till eller
justerats efter samrådet. Efter genomförd inventering har avgränsningen av vissa områden justerats
och något område har tagits bort helt. För flera av områdena har också särskilda rekommendationer
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lagts in för att exempelvis skydda höga naturvärden. Dokumentet ”Planeringsunderlag för
landsbygdsutveckling i strandnära läge” utgör en bilaga till översiktsplanen.
Kommunen har även anlitat konsulter för att analysera de ekonomiska effekter som utpekade LISområden skulle kunna leda till. Den senare rapporten visar på ett flertal positiva kedjeeffekter som
uppstår vid denna typ av satsning även om beräkningarna är översiktliga och utredarna föreslår
vidare studier och försöksverksamhet. Rapporten betonar också betydelsen av att satsningen på
strandnära bebyggelse koordineras med kommunens mål- och strategiplan för turism och
besöksnäring i kommunen. Kommunen ser positivt på att delta i eventuella uppföljningar från
statens sida angående vilka effekter LIS-områdena i kommunen resulterar i men anser samtidigt att
kommunen har ett tillräckligt underlag för kunna gå vidare med förslagen i översikplanearbetet.
Kommunen instämmer också i vikten av att koordinera satsningen på strandnära bebyggelse med
kommunens mål- och strategier för besöksnäringen. Under hela planarbetet har kommunens
tillväxtenhet deltagit aktivt i diskussionen kring potentiella LIS-områden och dess effekter. För att
tydligt prioritera besöksnäringen har också vissa LIS-områden med störst turistisk potential pekats
ut uteslutande för verksamheter.
Generella rekommendationer
•

Lättnader i strandskyddet bör tillåtas i föreslagna LIS-områden.

•

Vid exploatering inom LIS-områdena ska alltid sedvanligt samråd ske med berörd
sameby för att minska påverkan på rennäringen.

•

En riskbedömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning. Riskbedömningen
bör bland annat omfatta erosion, skred, ras, översvämning och förorenade områden.

•

Vid förfrågningar om bebyggelse av områden som ej innefattas i förslaget skall
kommunen pröva dessa områden utifrån kommunens generella riktlinjer.

Konsekvenser
•

Förbättrade förutsättningar för utveckling av besöksnäringen och en ökad
etablering av fritidshus och permanentbebyggelse.

•

En mer attraktiv boendemiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

•

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys
marker innebär all ytterligare exploatering någon form av påverkan på
rennäringen. Kommunen bedömer dock inte att förslagen i planen påtagligt
försvårar rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna i framtida
ärenden är dock viktigt för att minska negativ påverkan.
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LIS-OMRÅDEN FÖR BOENDE ELLER VERKSAMHETER
Hela Arvidsjaurs kommun utgör landsbygd. Föreslagna LIS-områden utgör därför en viktig
förutsättning för att långsiktigt ge goda förutsättningar för en levande landsbygd samt bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun.
Kommunen anser att ny fritidsbebyggelse i Arvidsjaurs kommun kan ses som en form av turism The hidden giant of tourism - och väl motiverat ur landsbygdsutvecklingssynpunkt, då det bedöms
stärka underlaget och gynna service och sysselsättning i vår glesbygdskommun. Kommunen stödjer
sin uppfattning bl.a. på forskning som presenterats av Roger Marjavaara, Kulturgeografiska
institutionen, Umeå universitet och den analys som genomförts i projektet ”Närande eller tärande? –
Fritidshusturism i Kvarken” (Jansson, B. och Muller, D.K. 2003).
Nedan redovisas de områden som föreslagits som LIS-områden och en bedömning av varje områdes
lämplighet. Områden som redovisas är framtagna i ett tidigt skede och hänsyn har till exempel inte
tagits till fastighetsgränser etc. Mer exakt avgränsning måste bedömas när en exploatering är
aktuell.
Kommunen har valt att lägga ut förslag på fler tomtplatser än vad dagens efterfrågan ger vid
handen. Avsikten med detta är att kunna erbjuda fler alternativ och därigenom underlätta och
förkorta handläggningstiden för prövning i samband med för framtida etableringar. Trots detta kan
nya förfrågningar komma på platser som i dag inte lagts ut. Här avser kommunen att pröva dessa
områden utifrån kriterierna som kommunen formulerat i riktlinjerna i nästa avsnitt.
För Arvidsjaurs tätorts del finns behov av strandnära boenden längs Arvidsjaursjön. Berörda
samebyar har här motsatt sig nya etableringar. I planen föreslås att befintlig bebyggelse vid
Båthusviken får genomgå en standardhöjning inom nuvarande utbredningsområde. Förslag till
strandnära bostäder vid Östra och Västra Ringlet finns i gällande översiktsplan. Dessa lägen finns
kvar i det nya förslaget.
Vid exploatering inom LIS-områdena ska alltid sedvanligt samråd ske med berörd sameby för att
minska påverkan på rennäringen.
Vissa av de utpekade LIS-områdena berörs av fornlämningar. Om fornlämningar riskerar att bli
berörda vid en exploatering av ett LIS-område krävs en arkeologisk utredning för att fastställa
lämningens utbredning och skyddsområde, vilket bekostas av exploatören.
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ABBORRTRÄSK, NYVALL, MYRTRÄSK (Ab1, Ny1, My1)

Rekommendationer
Föreslagna områden i Abborrträsk skulle utgöra en komplettering, förtätning eller utvidgning av
befintlig bebyggelse i byn vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för
en samlad bebyggelse och en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och
anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i
Abborrträsk där det redan i dagsläget finns affär, bensinstation, Folkets hus, bilaffär, bilverkstad,
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utebad, turismverksamhet samt ett rikt föreningsliv. Inflyttning skulle även stärka befintlig
kollektivtrafik. Abborrträsk är också en av de byar i kommunen som upplevt en viss inflyttning
under senaste åren som kommunen vill stödja genom att tillämpa lättnader i strandskyddet.
De påbörjade turismsatsningarna i Abborrträsk kan ge framtida efterfrågan på fritidsbebyggelse runt
sjöarna i Abborrträskområdet. I planen föreslås att Tjärnheden avsätts som utredningsområde för
turism. Behovet av nya fritidstomter är i dagsläget svårt att överblicka och i planen föreslås så här
långt, förutom området i Abborrträsk, endast ett par områden i närheten av Nyvall och Myrträsk. I
övrigt får kommunen återkomma i frågan.
Genom område Ab1 går en skoterled. I sydvästra delen av område My1 finns en liten grillplats. I
anslutning till Nyvall finns båtplatser och bryggor i område Ny1.
Föreslaget område Ab1 ligger inom eller i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA.

Rekommendationer
•

•

Bebyggelse bör inte tillåtas inom område Ab1 innan det är säkerställt att vattentäkterna inte
påverkas. Kommunen avser att inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för samtliga
vattentäkter. Då vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter för Abborrträsk är klara
kommer kommunen att kunna bedöma var utökning av bebyggelsen är möjlig.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan grupper
av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa fortsatt
strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska också sparas i
strandkanten.

AKKAJAUR (Ak1)
Föreslagna områden i Akkajaur skulle utgöra en komplettering, förtätning eller utvidgning av
befintlig bebyggelse i byn vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för
en samlad bebyggelse och en levande landsbygd. En förtätning av permanent- eller fritidsboende
och anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för
bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men
framförallt i närliggande by Moskosel där förskola, bensinstation, camping, restaurang,
Rallarmuséum samt ett rikt föreningsliv finns.
En utökning av bebyggelsen skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning, postgång
och ideella aktiviteter.

Rekommendationer
•

Gröna kilar mellan grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att
säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation
ska också sparas i strandkanten.

80

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

AVAVIKEN, GULLÖN, NYÅKER/HÖGBACKA (Av1, Av2, N1, G1, G2, G3)
Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv
bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela
Arvidsjaurs kommun men framförallt i området kring Storavan med närliggande Slagnäs där bland
annat affär, bensinstation, camping, skola, samlingslokal, ölbryggeri och ett rikt föreningsliv finns.
Byarna Renviken, Avaviken och Gullön har även ett rikt föreningsliv. De ursprungliga
bosättningarna fanns på ön Gullön innan befolkningen flyttade till fastlandet och idag finns en fin
småbåtshamn färdigställd på fastlandet. En detaljplan är också antagen för ett område öster om
Gullön för testverksamhet och hotell.
En utökning av bebyggelsen skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning, postgång och ideella
aktiviteter. Inflyttning skulle även stärka befintlig kollektivtrafik. Rekryteringsunderlaget för det

företag som planerar för att starta testverksamhet inom området med tillhörande hotell skulle också
kunna stärkas av föreslagna LIS-områden.
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Strandnära öppen mark med eldstad och båtplatser, flertalet mindre byggnader samt spång över
våtmark i den östra delen finns inom område Av2. Båtbryggor utmed fritidsbebyggelsen finns inom
område G1. Småbåtshamn och sandstrand finns inom område G2. Eldstad finns inom område N1.

Rekommendationer
•
•
•

De geologiska formationerna, åsen, ska bevaras så långt som möjligt inom område
G3.
Översvämningsrisken ska beaktas vid eventuell exploatering inom område Av2 och
G1-3.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

BYSKEÄLVEN (By1)
Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv
bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela
Arvidsjaurs kommun men framförallt i Arvidsjaurs samhälle där en hög servicenivå finns idag.
En skogsstig går genom område By1.
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Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

FJÄLLBONÄS (F1)
Föreslagen bebyggelse i Fjällbonäs skulle utgöra en
förtätning av befintlig bebyggelse i byn vilket
skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas
förutsättningar för en samlad bebyggelse och en
levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller
fritidsboende och anläggningar för näringslivet,
turism eller friluftsliv bedöms ge goda
förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs
kommun men framförallt i närliggande Arvidsjaurs
samhälle där en hög servicenivå finns idag.
En utökning av bebyggelsen i Fjällbonäs skulle
också medföra ett förbättrat rekryteringsunderlag
för den lokala sågen i Fjällbonäs och närliggande
Arvidsjaurs flygplats samt utökat underlag för
sophämtning, postgång och ideella aktiviteter i
form av byaförening med samlingslokal som redan
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finns på orten. Inflyttning skulle även stärka befintlig kollektivtrafik. Fjällbonäs är också en av de
byar i kommunen som upplevt en viss inflyttning under senaste åren som kommunen vill stödja
genom att tillämpa lättnader i strandskyddet.
Skoterled går längs kraftledningen inom område F1.

Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

JÄKNA (J3)
Föreslagen bebyggelse i Jäkna skulle utgöra en förtätning och utökning av befintlig bebyggelse i
Jäkna vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad
bebyggelse och en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar
för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande Moskosel
där förskola, bensinstation, camping, restaurang, Rallarmuséum samt ett rikt föreningsliv finns.
Området finns även utpekat i Sveaskogs ekoparksplan för Piteälven som ett område där det kan bli
aktuellt med försäljning av tomter inom ekoparken.

En utökning av bebyggelsen skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning, postgång
och ideella aktiviteter.
Skyltad rastplats med flera eldstäder finns inom område J3.
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Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

JÄRVTRÄSK (Jä1)
Föreslagen bebyggelse i Järvträsk skulle utgöra en förtätning av befintlig bebyggelse i byn vilket
skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse och en
levande landsbygd. En förtätning av permanent- eller fritidsboende och anläggningar för
näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande
Glommersträsk där skola, affär, bensinstation, ishall, sporthall, fotbollsplan, beachvolleyplan,
tennisplan, minigolfbana, utebad, restaurang, hembygdsmuseum, Hattmuséum samt ett rikt
föreningsliv finns.
En utökning av bebyggelsen skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning, postgång
och ideella aktiviteter. Inflyttning skulle även stärka befintlig kollektivtrafik till Järvträsk. Planerna
på etablering av gruvverksamhet i Eva-fyndigheten kan också medföra en ökad efterfrågan på
fritidshus i Järvträsk.

I östra delen av område Jä1 finns badplats med omklädningshytt, brygga, vindskydd och
grillplatser. Inom området finns också vindskydd med grillplats.
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Föreslagna områden ligger inom eller i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA.

Rekommendationer
•

•

Odlingslandskapet i Järvträsk bör bevaras i möjligaste mån. Eventuell bebyggelse i
LIS-området bör placeras och utformas i enlighet med byns byggnadstradition.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

LAUKER (La1)
Föreslagen bebyggelse i Lauker skulle utgöra en förtätning av befintlig bebyggelse i byn vilket
skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse och en
levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för näringslivet,
turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler
arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande Arvidsjaurs samhälle där
en hög servicenivå finns idag.
En utökning av bebyggelsen i Lauker skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning,
postgång och ideella aktiviteter i form av byaförening med samlingslokal som redan finns på orten.
Inflyttning skulle även stärka befintlig kollektivtrafik.
Badstrand med grillplats, omklädningsrum, gungor och dass i den västra delen av område La1.
Objektet genomkorsas också av en skoterled.
Föreslagna områden ligger inom eller i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA.
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Rekommendationer
•

•

Det är viktigt att ta hänsyn till områdets kulturmiljövärden och den öppna
landskapsbilden vid framtida exploatering av området. Detta kan exempelvis ske
genom att ny bebyggelse placeras i utkanterna av jordbruksmarken.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

LJUSTRÄSK (Lj1)
Föreslagen bebyggelse i Ljusträsk skulle utgöra en förtätning av befintlig bebyggelse i Ljusträsk
vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse och
en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för
näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande Moskosel
där förskola, bensinstation, camping, restaurang, Rallarmuséum samt ett rikt föreningsliv finns.
En utökning av bebyggelsen i Ljusträsk skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning,
postgång och ideella aktiviteter.
Planerna på etablering av gruvverksamhet i Eva-fyndigheten kan också medföra en ökad efterfrågan
på fritidshus i Ljusträsk.

Grillplats finns inom områdets sydligaste del. Föreslagna områden ligger inom eller i anslutning till
kommunalt verksamhetsområde för VA.
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Rekommendationer
•
•

Bestånd av asp och sälg bör undantas vid exploatering.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

LOMTRÄSK (Lo1, Lo2)
Föreslagen bebyggelse i Lomträsk skulle utgöra en
förtätning av befintlig bebyggelse i Lomträsk
vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle
skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse
och en levande landsbygd. Bostäder för
permanent- eller fritidsboende och anläggningar
för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge
goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs
kommun men framförallt i närliggande Moskosel
där förskola, bensinstation, camping, restaurang,
Rallarmuséum samt ett rikt föreningsliv finns.
En utökning av bebyggelsen i Lomträsk skulle
också medföra ett utökat underlag för
sophämtning, postgång och ideella aktiviteter.
Gårdar, bostadshus och fritidshus finns på udden
och i områdets södra del, med båtplatser och stigar
i anslutning.
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Rekommendationer
•
•

•

Bestånd av asp och sumpskogar på udden inom område Lo1 samt bestånd av asp inom
område Lo2 bör undantas vid exploatering.
Det är viktigt att ta hänsyn till områdets kulturmiljövärden och den öppna
landskapsbilden vid framtida exploatering av området. Detta kan exempelvis ske
genom att ny bebyggelse placeras i utkanterna av jordbruksmarken.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

LÅNGTRÄSKET (Lå1, Lå2, Lå3, Lå4, Lå5)
Föreslagen bebyggelse kring Långträsket skulle utgöra en förtätning av befintlig bebyggelse kring
Långträsket vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad
bebyggelse och en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar
för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande
Arvidsjaurs samhälle där en hög servicenivå finns idag.

Idag finns både permanenthus och fritidsbebyggelse kring Långträsket och området ligger bra till ur
kommunikationssynpunkt då riksväg 95 går öster om sjön. En utökning av bebyggelsen kring
Långträsket skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning, postgång och ideella
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aktiviteter i form av byaförening med samlingslokal som redan finns i Långträsk och Övre
Långträsk. I området finns även camping och dansbana. Inflyttning skulle även stärka befintlig
kollektivtrafik.
Vindskydd med eldstad och diffusa fiskestigar finns inom område Lå1. Båtplatser, diffusa
fiskestigar, vindskydd med grillplats och dass, båtplatser utmed strandkanten samt flertalet mindre
byggnader finns inom område Lå2. Båtplats, mindre stig samt spår av fyrhjuligt terrängfordon finns
inom område Lå3. Rastplatser med parkering, vindskydd, bänkar och eldstäder finns inom område
Lå5.

Rekommendationer
•
•

Bestånd av asp bör undantas vid exploatering inom område Lå3.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

MALMESJAUR OCH SUDDESJAUR (M1, M2, S1, S2, S3, S4)

Föreslagen bebyggelse kring Malmesjaur och Suddesjaur skulle utgöra en förtätning och utökning
av befintlig bebyggelse kring sjöarna vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas
förutsättningar för en samlad bebyggelse och en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller
fritidsboende och anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda
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förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs
kommun men framförallt i närliggande Moskosel där förskola, bensinstation, camping, restaurang,
Rallarmuséum samt ett rikt föreningsliv finns.
En utökning av bebyggelsen kring Malmesjaur och Suddesjaur skulle också medföra ett utökat
underlag för sophämtning, postgång och ideella aktiviteter. I Suddesjaur finns, förutom
enbostadshus, även flerbostadshus och medborgarhus. En gemensamhetsanläggning finns anordnad
för att hantera avloppsfrågan. Sjön har också god status enligt vattenmyndighetens klassningar
varför kommunen ser det möjligt att lägga ut ett flertal områden kring sjön.
Vissa stigar finns inom område M1.

Rekommendationer
•
•

Äldre och grövre tallar bör sparas vid exploatering inom område M1.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

MOSKOSEL (Mo1, Mo2, Mo3)

Föreslagen bebyggelse i Moskosel skulle utgöra en förtätning av befintlig bebyggelse kring
Moskosel vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad
bebyggelse och en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar
för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i Moskosel där förskola,
bensinstation, camping, restaurang, Rallarmuséum samt ett rikt föreningsliv finns.
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En utökning av bebyggelsen i Moskosel skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning
och postgång. Inflyttning skulle även stärka befintlig kollektivtrafik.
Inom område Mo1 finns promenadstigar i områdets norra del samt en allmän lekplats i den centrala
delen av Moskosel. Vindskydd finns i den östra delen av område Mo3.
Områdena i Moskosel ligger inom eller i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA.

Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.

MÅNSTRÄSK (Må1)
Föreslagen bebyggelse i Månsträsk skulle utgöra en förtätning av befintlig bebyggelse i Månsträsk
vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse och
en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för
näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande
Arvidsjaurs samhälle där en hög servicenivå finns idag.
En utökning av bebyggelsen kring Månsträsk skulle också medföra ett utökat underlag för
sophämtning, postgång och ideella aktiviteter.
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Rekommendationer
•

Gröna kilar mellan grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för
att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.

NYA BASTUSELET (NB1)
Föreslagen bebyggelse skulle utgöra en utökning av befintlig bebyggelse vilket skulle innebära att
det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse och en levande landsbygd.
Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv
bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela
Arvidsjaurs kommun men framförallt i området kring Storavan med närliggande Slagnäs där bland
annat affär, bensinstation, camping, skola, samlingslokal, ölbryggeri och ett rikt föreningsliv finns.

En utökning av bebyggelsen skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning, postgång
och ideella aktiviteter. Inflyttning skulle även stärka befintlig kollektivtrafik.
Rekommendationer
•

•

All ny bebyggelse ska placeras ovan högsta strandlinje vid 10 000-årsflöde. Samråd ska
ske med Skellefteälvens vattenregleringsföretag innan eventuell exploatering sker vid
Skellefteälven.
Gröna kilar mellan grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för
att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.
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PJESKER (Pj1, Pj2, Pj3, Pj4, Pj5)
Föreslagen bebyggelse i Pjesker skulle utgöra en förtätning av befintlig bebyggelse i byn vilket
skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse och en
levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för näringslivet,
turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler
arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande Arvidsjaurs samhälle där
en hög servicenivå finns idag.
En utökning av bebyggelsen i Pjesker skulle också innebära ett utökat underlag för sophämtning,
postgång och ideella aktiviteter i form av byaförening med samlingslokal som redan finns på orten.
Inflyttning skulle även stärka befintlig kollektivtrafik. Pjesker är också en av de byar i kommunen
som upplevt en viss inflyttning under senaste åren som kommunen vill stödja genom att tillämpa
lättnader i strandskyddet.

Båtbrygga och grillplats i anslutning till byastugan finns inom område Pj3. Vid exploatering av
området ska det rörliga friluftslivet beaktas.
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Rekommendationer
•

•

•

Gröna kilar mellan grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för
att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.
Det är viktigt att landsbygdsutveckling i strandnära läge i Pjesker inte sker på ett
sådant sätt att förutsättningarna för att aktiva lantbruk ska kunna fortsätta bedrivas och
utvecklas riskerar att äventyras. Landsbygdsutveckling i strandnära läge kan dock även
vara ett sätt att möjliggöra för landsbruksföretagaren som mångsysslare med gården
som bas att utveckla sin verksamhet inom andra områden som turism. Detta kan i sin
tur innebära en tillräcklig sysselsättningsbas för lantbruksföretagaren att upprätthålla
jordbruket.
Vid exploatering är det även viktigt att områdets kulturmiljövärden och den öppna
landskapsbilden.

SANDFORSDAMMEN (Sa1, Sa2)
En förtätning av permanent- eller fritidsboende och anläggningar för näringslivet, turism eller
friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler
arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande Glommersträsk där skola,
affär, bensinstation, ishall, sporthall, fotbollsplan, beachvolleyplan, tennisplan, minigolfbana,
utebad, restaurang, hembygdsmuseum, Hattmuséum samt ett rikt föreningsliv finns.
En utökning av bebyggelsen skulle också innebära ett utökat underlag för sophämtning, postgång
och ideella aktiviteter. Inflyttning skulle även stärka befintlig kollektivtrafik. Planerna på etablering
av gruvverksamhet i Eva-fyndigheten kan också medföra en ökad efterfrågan på fritidshus i
Sandselet.
Grillkåta på strandbrink vid ”Långholmsavlägget” finns inom område Sa1. Grillplats samt småjaktsoch fiskestigar finns inom område Sa2.

Rekommendationer
•

•

All ny bebyggelse ska placeras ovan högsta strandlinje vid 10 000-årsflöde. Samråd
ska ske med Skellefteälvens vattenregleringsföretag innan eventuell exploatering sker
vid Skellefteälven.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.
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SLAGNÄSFORSEN, SJNJERRAVIKEN (Sl1, Sj1)
Föreslagen bebyggelse skulle utgöra en utökning av befintlig bebyggelse vilket skulle innebära att
det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse och en levande landsbygd.
Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv
bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela
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Arvidsjaurs kommun men framförallt i området kring Storavan med närliggande Slagnäs där bland
annat affär, bensinstation, camping, skola, samlingslokal, ölbryggeri och ett rikt föreningsliv finns.
En utökning av bebyggelsen skulle också innebära ett utökat underlag för sophämtning, postgång
och ideella aktiviteter.
Grillkåta finns i den norra delen av område Sl1 mot Slagnäs.

Rekommendationer
•

•

All ny bebyggelse ska placeras ovan högsta strandlinje vid 10 000-årsflöde. Samråd ska
ske med Skellefteälvens vattenregleringsföretag innan eventuell exploatering sker vid
Skellefteälven.
Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.
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STORBERG (St1)

Föreslagen bebyggelse i Storberg skulle utgöra en förtätning och utökning av befintlig bebyggelse i
byn vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas förutsättningar för en samlad bebyggelse
och en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för
näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad
service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun men framförallt i närliggande
Arvidsjaurs samhälle där en hög servicenivå finns idag.
Storberg är en by med en aktiv byaförening där ett företag inom naturturism bedriver sin
verksamhet. Genom kommunens satsningar på att utveckla vandringsleder kommer det att vara
möjligt att vandra från Arvidsjaur, via Vittjåkk och Akkanålke och ner till Storberg. Kommunen
håller även på att ta fram ett informationsmaterial kring kanotleder där en av kanotlederna utgår
från Storberg. En utökning av bebyggelsen i Storberg skulle också innebära ett utökat underlag för
sophämtning, postgång och ideella aktiviteter. Inflyttning skulle även stärka befintlig
kollektivtrafik.
Skoterled, vindskydd, båtplatser, bryggor och en grillkåta finns inom område St1.
Föreslagna områden ligger inom eller i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA.
Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar mellan
grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa
fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv. Vegetation ska
också sparas i strandkanten.
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ÖSTRA KIKKEJAUR (Ök3, Ök4, Ök5)
Föreslagen bebyggelse kring Östra Kikkejaur skulle utgöra en förtätning och utökning av befintlig
bebyggelse kring Östra Kikkejaur vilket skulle innebära att det långsiktigt skulle skapas
förutsättningar för en samlad bebyggelse och en levande landsbygd. Bostäder för permanent- eller
fritidsboende och anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda
förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs
kommun men framförallt i närliggande Arvidsjaurs samhälle där en hög servicenivå finns idag.
En utökning av bebyggelsen kring Östra Kikkejaur skulle också medföra ett utökat underlag för
sophämtning och postgång.

Rekommendationer
•

Gröna kilar mellan grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för
att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.
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LIS-OMRÅDEN FÖR VERKSAMHETER
ARVIDSJAURSJÖN
Anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Små- och storskalig
turism- och annan besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som bedöms vara
beroende eller påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva långsiktiga
sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Avidsjaurs kommun och i
Arvidsjaurs samhälle.

En liten grillplats finns i områdets sydvästra del.
Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar ska lämnas
för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.

PITEÄLVEN (2, 3, 4, 5, 11, 18)
Anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Små- och storskalig
turism- och annan besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som bedöms vara
beroende eller påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva långsiktiga
sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Avidsjaurs kommun.
Kommunen har bedömt att Piteälven är intressant för att utveckla turistfisket inom kommunen. I
planen föreslås därför ett par lägen för turistetableringar. Samtidigt har kommunen efter dialog med
samebyarna valt att i dagsläget vara återhållsam när det gäller att etablera nya stugområden längs
Piteälven.
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Inom område nr 2 (Nedre Ljusselforsen) finns flera rastplatser med parkeringsmöjlighet varav vissa
med vindskydd och grillplatser. Inom område nr 3 (Trollforsen) finns rastplats med skyltar, flera
grillplatser, stora parkeringsytor och dass. Inom område nr 4 (Södra Trollforsen) finns skyltad
rastplats med stor parkering, flera grillplatser och dass. Inom område nr 5 (Burmabron) finns en
liten väg och fiskestigar längs älven. Inom område nr 11 finns grillplats, fiskestig och en mindre
stuga.

Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar ska lämnas
för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.

BYSKEÄLVEN (6)
Anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Små- och storskalig
turism- och annan besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som bedöms vara
beroende eller påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva långsiktiga
sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Avidsjaurs kommun.
Kommunen har bedömt att Byskeälven är intressant för att utveckla turistfisket inom kommunen. I
planen föreslås därför ett par lägen för turistetableringar. Samtidigt har kommunen efter dialog med
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samebyarna valt att i dagsläget vara återhållsam när det gäller att etablera nya stugområden längs
Byskeälven.
Inom område nr 6 finns rastplats med grillplats och skyltar samt en gammal kiosk.

Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar ska lämnas
för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.

MOSKOSEL (8, 20)
Anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Små- och storskalig
turism- och annan besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som bedöms vara
beroende eller påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva långsiktiga
sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Avidsjaurs kommun.
Kommunen har valt att lägga ut ett område i anslutning till campingen i Moskosel för att möjliggöra
framtida utveckling av campingen. Inom området finns, förutom campingen, en liten sandstrand.
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Rekommendationer
•
•

Område nr 20 är enbart är avsett för anläggningar för det rörliga friluftslivet.
Vid exploatering av områdena ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar ska
lämnas för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt
friluftsliv. Vegetation ska också sparas i strandkanten.

LOMTRÄSK (9, 10, 13)
Anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Små- och storskalig
turism- och annan besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som bedöms vara
beroende eller påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva långsiktiga
sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Avidsjaurs kommun.
Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar ska lämnas
för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.
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STORBERG (12)
Anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Små- och storskalig
turism- och annan besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som bedöms vara
beroende eller påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva långsiktiga
sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Avidsjaurs kommun.
Inom området finns ett par små stigar och en nybyggd brygga.

Rekommendationer
•

Vid exploatering av området ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar ska lämnas
för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv.
Vegetation ska också sparas i strandkanten.
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TJÄRNHEDENOMRÅDET (14, 15)

Anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Små- och storskalig
turism- och annan besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som bedöms vara
beroende eller påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva långsiktiga
sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Avidsjaurs kommun.
I planen föreslås att Tjärnheden avsätts som utredningsområde för turism. För att möjliggöra
turistisk verksamhet inom området har ett område vid Sultmyrträsket och några områden vid
Abraham-Nilsatjärnen lagts ut.
Små stigar finns utmed sjön.
Rekommendationer
•
•

Områdena bör exploateras med försiktighet då dödisområdet är så unikt.
Vid exploatering av områdena ska det rörliga friluftslivet beaktas. Gröna kilar ska
lämnas för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt
friluftsliv. Vegetation ska också sparas i strandkanten.
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GENERELLA RIKTLINJER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I
STRANDNÄRA LÄGE
I de fall ett ärende gäller ett område som inte är utpekat i översikts- och tillväxtplanen och avser
etablering av näringsverksamheter eller bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
eller i anslutning till utpekade LIS-områden avser kommunen pröva området utifrån nedan
formulerade kriterier.
RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV LIS-OMRÅDEN
•

Om en näringsverksamhet ska etableras nära vatten krävs funktions- och/eller avgörande
upplevelsevärden för att en dispens med hänvisning till landsbygdsutveckling ska vara
aktuell.

•

Test- och övningsverksamhet och eventverksamhet med koppling till denna samt små- och
storskalig turism- och annan besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som
bedöms vara beroende eller påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva
långsiktiga sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i
Arvidsjaurs kommun.

•

Bostadsbebyggelse som utgör en komplettering, förtätning eller utvidgning av befintlig
bostadsbebyggelse bedöms mest lämplig. Utspridd bebyggelse ska undvikas.

•

Att ny bostadsbebyggelse stärker serviceunderlaget ska belysas vid prövningen. Exempelvis
kollektivtrafik, sjukvård, handel, sophämtning, skolskjuts, snöröjning, postgång, ideella
aktiviteter etc.

•

Är det aktuellt med prövning av ny och större sammanhållen bebyggelse ska
detaljplaneläggning väljas. Där prövas frågan om upphävande enligt strandskyddsbestämmelserna för detaljplan.

•

Att bygg- och anläggningsarbetena i sig bidrar till utveckling räcker inte som motivering för
dispens, åtgärden måste även långsiktigt bidra till ekonomisk aktivitet.

Övrigt att beakta
•

Att ta området i anspråk ska vara förenligt med miljömålen, de allmänna hänsynsreglerna
och hushållningsbestämmelser i miljöbalkens 2, 3 och 4 kapitel samt strandskyddets syften.
Exempelvis inte påtagligt skada riksintressevärden, påverka bevarandevärden i Natura 2000
område, försvåra rennäringens utövande, påverka andra skyddade områden eller försämra
förutsättningar för friluftsliv.

•

Att ta området i anspråk ska inte medföra att miljökvalitetsnormer överskrids eller inte
uppnås. Exempelvis att väsentligt påverka en vattenförekomsts ekologiska status.

•

Förutsättningar ska finnas för att trygga allemansrättens tillgång till strandområden genom
en fri passage.

•

Ny bebyggelse bör ligga på rimligt avstånd från infrastruktur.

•

Avstyckade tomter ska ha en storlek så att omhändertagande av avlopp kan ske inom den
egna fastigheten.
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•

Ny bebyggelse får inte ske närmare än 30 meter från vägområdet till väg 95, väg 94 och E45
samt järnväg, för övriga allmänna vägar gäller 12 meter.

•

Så långt möjligt skall befintliga utfarter till allmänna vägar användas.

•

I möjligaste mån bör gemensamma anläggningar upprättas för båtplatser, bryggor etc.

•

Hänsyn ska tas till markförhållanden gällande skred- och rasrisk.

•

Översvämningsrisker ska beaktas, även med hänsyn till klimatförändringar.

•

Tillgång alternativt närhet ska finnas till befintligt vägnät.

•

Påverkan på växt- och djurliv, och friluftsliv ska ha kartlagts och bedömts vara förenlig med
strandskyddets syfte.

•

Sedvanligt samråd med berörd sameby ska alltid ske.
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RIKSINTRESSEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER
I Arvidsjaurs kommun finns en rad områden som bedömts utgöra riksintresse enligt miljöbalken, en
statlig sektorsmyndighet eller som redovisats direkt i lagstiftningen. Det till ytan största riksintresset
inom kommunen är riksintresset för rennäringen.
Miljökvalitetsnormerna infördes i samband med miljöbalkens tillkomst för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. I dag finns
det miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften, olika parametrar i
vattenförekomster, olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Områden som bedömts utgöra riksintressen samt gällande miljökvalitetsnormer har redovisats i
planeringsunderlaget. I detta kapitel redovisas hur kommunen avser att säkerställa riksintressena
samt följa gällande miljökvalitetsnormer.
Rennäringen
En stor del av Arvidsjaurs kommun utgör riksintresse för rennäringen. Riksintressena för
rennäringen är utpekade med stöd av 3 kap 5 § miljöbalken. Viktiga områden som kan ha status
som riksintressen är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager,
speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhagar. Eftersom rennäringen inte är
ett objekt som ska skyddas, utan en verksamhet vars delområden är beroende av varandra kan även
rennäringens funktionella samband (det mellanliggande området mellan t ex vinter- och
sommarbetesland) ha status som riksintressen. I dokumentet planeringsunderlag finns en karta över
rennäringens riksintresseområden i kommunen. Samebygränserna och områdena av riksintresse för
rennäringen redovisas också på den kommuntäckande kartan.
I kommunen har de tre skogssamebyarna, Östra och Västra Kikkejaure samt Mausjaure sin
huvudsakliga verksamhet lokaliserad. Ståkke och Luokta-Mávas samebyar har en mindre del av sin
betesmark inom kommunen. Semisjaur-Njarg och Svaipa samebyar har en del av sina flyttleder
inom kommunens område.
Konflikter och Ställningstagande
Riksintresseområdena redovisar de områden som anses som särskilt viktiga för att kunna bedriva
rennäringen inom kommunens område. De konflikter som kan uppstå är i första hand ny eller
förändrad markanvändning i eller i närheten av riksintresseområdena. Det som diskuterats är
exempelvis anläggningar för fordonstester, bostadsbebyggelse, turistverksamhet eller gruvbrytning.
Kommunen kommer att verka för att konflikter i sådana fall minimeras.
Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys marker innebär
all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Kommunen bedömer dock inte
att förslagen i planen påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna
i framtida ärenden är dock viktigt för att minska negativ påverkan.
Det har under senare år blivit allt mer uppenbart att rennäringens förutsättningar försämrats genom
en markant ökad rovdjursstam. En stor del av renkalvarna blir byte för rovdjuren. Renskötseln i
kommunen har stora svårigheter på grund av den nationella rovdjurspolitiken. Rovdjurspolitiken
bör därför ändras.
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I dagsläget begränsas också samernas möjligheter att bedriva annan verksamhet i rennäringslagen.
Samebyarna bör ges möjlighet att bredda sitt verksamhetsområde. Här krävs en översyn av
rennäringslagen. Kommunen ska verka för ökad sysselsättning genom förädling av renprodukter.
Kommunen ska också verka för möjligheten att utveckla den samiska besöksnäringen.
Arvidsjaurs kommun vill även till staten betona vikten av uppdaterade riksintresseavgränsningar
och beskrivningar. Systemet med geografiskt avgränsade riksintresseområden förutsätter att dessa
hålls uppdaterade för att inte skapa onödiga hinder för kommunernas utveckling. Arvidsjaurs
kommun har vid ett flertal tillfällen, efter dialog med berörd sameby, noterat att
riskintresseområdena för rennäringen inte överensstämmer med verkligheten. Kommunen har
exempelvis noterat att flyttlederna inte går där dessa är utpekade. Sametinget bör inleda ett arbete
med att se över befintliga riksintresseområden för rennäringen för att kvalitetssäkra detta material.
I kommunen bedrivs turistverksamhet i form av hundspann eller skotersafari. Nuvarande leder har
förlagts för att minimera konflikterna med rennäringen i kommunen. Dock har det av
fjällsamebyarna framförts önskemål om att nyttjande av hundspann i renbetesområdet skulle kräva
tillstånd. Dialog med samebyarna är viktig för att minska negativ påverkan.
Samebyarna anser att om fastighetsägarna vill skydda sina planteringar inom tomtmarken får de
själva ansvara för att stängsla in tomten. Kommunen bör därför vid detaljplaneläggning införa
bestämmelser om stängselskyldighet för fritidshusägarna samt upplysa vid hantering av bygglov om
att fritidshusägaren bör stängsla in tomten om ägaren vill skydda sina planteringar.

Bild 35. Vy från kalvmärkningen
Foto: Ulrik Bylander
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Naturvård
Inom Arvidsjaurs kommun är nationalälven Piteälven samt Byskeälven och Åbyälven utpekade som
riksintressen i 4 kapitlet miljöbalken. Dessa älvar får inte byggas ut eller regleras för
vattenkraftsändamål. De får inte heller utsättas för exploatering som påtagligt skadar dess värden.
Inom Arvidsjaurs kommun finns även ett antal områden som Naturvårdsverket har bedömt utgör
riksintresse för naturvården, Övre Petikån, Gallejaur, Tjärnheden, Granberget, Reivo, Vuolgamjaure
och Mader.
Piteälven, Åbyälven och Byskeälven med tillrinningsområden utgör Natura 2000-områden och
utgör därmed områden av riksintresse för naturvård. Även Hedvallen, Döttrenåive, Fettjärn,
Nilasjokk, Stinttjärn, Kimkatjåkko, Reivo, Jan-Svensamössan, Lehatt, Bergmyrberget, Gadda- och
Granberget, Lappträsket, Pellobäcken, Vittjåkk-Akkanålke, Nimtek, Gallejaur, Lomträskvattnet och
Lamburträsk utgör Natura 2000-områden och därmed riksintressen för naturvården.
Konflikter och ställningstagande
De konflikter som kan uppstå är i första hand ny eller förändrad markanvändning i eller i närheten
av riksintresseområdena.
Det som diskuterats och föreslås i planen är i första hand etablering av verksamheter för
besöksnäringen. Exempel på föreslagna anläggningar är fiskecamper eller campinganläggningar vid
”Burmabron” och Trollforsarna i Piteälven. Fiskecamp vid Siksjöbron samt mindre anläggningar
vid Byskeälven. Ett område för utveckling av besöksnäringen avsätts i Tjärnhedenområdet.
Kommunen anser även att området runt Vittjåkk-Akkanålke ska få utgöra centrum för vinterturism i
kommunen samt att området även ska få utvecklas för besöksnäringen sommartid. I eller intill
övriga områden av riksintresse handlar det i första hand om att få tillgängligöra områdena för
besökare.
Kommunen avser i planen föreslå åtgärder för att lyfta fram och även nyttja värdefull natur för
utveckling av besöksnäringen. Översiktsplanen ger inga färdiga svar. Hur detta i detalj ska kunna
genomföras är föremål för ytterligare utredningar i samband med planens genomförande.
Kommunen kommer att verka för att konflikter mellan naturvårdsintressen och besöksnäringens
möjligheter att utvecklas minimeras.
Kulturvård
Riksantikvarieämbetet har bedömt att två områden inom kommunen är av riksintresse för
kulturmiljövård. Gallejaur är en bevarad bymiljö med bebyggelse från 1800-talet som ännu
uppvisar intakta gårdsmiljöer och ursprungliga bebyggelselägen. Tjadnes är ett bevarat och
representativt skogssamiskt sommarviste som nyttjats under lång tid. Vistet och den orörda miljön
med gammal skog och väglöst land ger en bra uppfattning om ett samiskt huvudviste som användes
under sommarens flyttningar av renhjorden. I kommunen finns även fyra byggnadsminnen,
Lappstaden i Arvidsjaur, Nils Johan Larssons dalplats i Moskosel, Hängengården i Glommersträsk
samt Torpet i Granberget.
Konflikter och ställningstagande
I översiktsplanen föreslås inga åtgärder som kan utgöra påtaglig skada för riksintresset kulturvård.
Kommunen kommer däremot att verka för att utpekade kulturmiljövärden lyfts fram och ges en mer
publik karaktär för att bidra till en utveckling av besöksnäringen i kommunen.
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Trafikanläggningar
De trafikanläggningar som är av riksintresse i kommunen är väg E45, väg 94 och väg 95.
Konflikter och ställningstagande
I översiktsplanen föreslås inga åtgärder som kan utgöra påtaglig skada för de trafikanläggningar
som är av riksintresse. Kommunens önskemål är att väg 95 så småningom kan lyftas upp och bli
Europaväg. Del av väg E45 genom kommunen samt väg 95 bör även få status som turismväg.
Totalförsvaret
Arvidsjaurs kommun berörs av tre områden, så kallade samrådsområden, av riksintresse för
totalförsvaret:
• Vidsels skjutfält
• Arvidsjaurs skjutfält
• Vidsels flygplats
Omkring vissa av landets skjutfält finns också behov av hindersfrihet. Vad gäller ”höga objekt” är
hela landets yta samrådsområde. Som högt objekt räknas 20 meter utanför och 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse. Ett högt objekt kan påverka både den militära luftfarten, övnings- och
skjutverksamhet samt tekniska system som radiolänk och radar.
Konflikter och ställningstagande
Under planens upprättande kommer samråd att genomföras med totalförsvaret. Det är i första hand
området runt Arvidsjaurs samhälle som behovet av dialog mellan kommunen och försvarsmakten är
som störst. Arvidsjaurs kommun vill verka för att försvarsmakten kan utveckla sin verksamhet i
kommunen. I översiktsplanen föreslås inga åtgärder som kan utgöra påtaglig skada för riksintresset
totalförsvar. Viss befintlig fritidsbebyggelse vid Piteälven ligger inom försvarets samrådsområde.
Möjligheten att samordna markanvändningen vid Arvidsjaurs skjutfält med övrig testverksamhet
bör vidare undersökas.
Vindbruk
Inom Arvidsjaurs kommun finns fem områden som utgör riksintresse för vindbruk.
Konflikter och ställningstagande
Arvidsjaurs kommun har i ett tillägg till översiktsplanen upprättat en plan för vindbruk i
kommunen. Under upprättandet av planen visade det sig att ett flertal av områdena som är av
riksintresse för vindbruk även omfattades av andra riksintressen eller låg inom flygplatsens
restriktionsområde. Kommunen bedömde därför att samtliga områden som var utlagda som
riksintresse för vindbruk är olämpliga för ändamålet.
Friluftsliv
Piteälven utgör riksintresse för friluftsliv. Områden av riksintresse för friluftslivet är områden med
natur- eller kulturmässiga kvaliteter som är eller bedöms kunna bli attraktiva för besökare från hela
eller en stor del av landet eller utlandet.
Konflikter och ställningstagande
De konflikter som kan uppstå är i första hand ny eller förändrad markanvändning i eller i närheten
av riksintresseområdena. I översiktsplanen föreslås inga åtgärder som påtagligt skadar riksintresset.
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Det som diskuterats och föreslås i planen är i första hand etablering av verksamheter för
besöksnäringen och vars syfte är att lyfta fram och tillgängliggöra riksintresset. Exempel på
föreslagna anläggningar är fiskecamper eller campinganläggningar vid ”Burmabron” och
Trollforsarna i Piteälven.

Bild 36. Trollforsen i Piteälven
Foto:Kent Norberg

Värdefulla ämnen och mineraler
Fyndigheten Eva-Svartliden har klassats som riksintresse för mineralutvinning. Fyndigheten har
väldokumenterade och goda halter av zink, bly, koppar, silver och guld.
Konflikter och ställningstagande
Området berörs även av riksintresset för rennäringen. Kommunen föreslår ingen markanvändning
som kan äventyra riksintresset för mineralutvinning.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna infördes i samband med miljöbalkens tillkomst för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. I dag finns
det miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften, olika parametrar i
vattenförekomster, olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Konflikter och ställningstagande
Planen bedöms inte medföra några hinder för att följa gällande miljökvalitetsnormer. I samband
med behovsbedömningar av detaljplaner bör belysas vad planen innebär gentemot kravet att följa
miljökvalitetsnormerna. Även vid etablering av ny testverksamhet bör belysas vad åtgärden innebär
i förhållande till detta krav. Vad beträffar miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster samverkar
kommunen med vattenmyndigheten, länsstyrelsen, lokala intresseorganisationer samt angränsande
kommuner för att uppnå en ökad vattenkvalitet i berörda vattendrag. Under avsnittet ”Vatten och
avlopp” finns redovisat hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster.

UPPFÖLJNING
Uppföljning av arbetet med rekommendationerna i översiktsplanen ska ske av respektive nämnd i
årsbokslutet.
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LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE
Enligt plan och bygglagen 3 Kap 20 § ska kommunen redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande
tillsammans med översiktsplanen. Nedan följer länsstyrelsens granskningsyttrande samt
kommunens kommentarer över yttrandet.

Granskning av förslag till kommuntäckande översiktsplan för Arvidsjaurs
kommun
Samråd utgår från SFS 2010:900 Plan- och bygglag
Bakgrund
Arvidsjaurs kommun har upprättat ett förslag till ny kommuntäckande översiktsplan. Förslaget är
utställt i enlighet med 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (PBL), under tiden 10 april 2015 – 10 juni
2015.
Länsstyrelsen ska under granskningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget enligt 4
kap. 9 § plan- och bygglagen. Av granskningsyttrande skall det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs.
3. redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7
kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen yttrade sig över en samrådsversion av planförslaget den 22 november 2013.
Länsstyrelsens yttrande
Som en del i att översiktsplanens strategiska roll ska stärkas med den nya plan- och bygglagen,
ingår bl.a. att man ska ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.
Översiktsplanen ska vara både strategisk på lång sikt och vägledande för konkreta beslut i byggoch tillståndsärenden. Ett ökat samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling kan öka
attraktionskraften för företag och medborgare och stärka tillväxten. De förutsättningar och
förhållanden som skapas i den fysiska planeringen påverkar företagens konkurrenskraft och
möjlighet att utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort. Ett fungerande
transportsystem och tillgång till attraktiva boendemiljöer är båda exempel på detta.
Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens
utveckling i kommunen. Det är även viktigt att bebyggelse- och trafikplanering förenas på ett
hållbart sätt. I översiktsplanen kan kommunen skapa förutsättningar för att minska bilberoendet och
främja hållbarheten.
En betydelsefull del av arbetet för att på lång sikt skapa ett mer jämställt samhälle är att
bebyggelsemiljön utformas efter de nationella jämställdhetspolitiska målen och att jämställdhetsfrågor ges en roll och tas upp till diskussion i samhällsplaneringen, gärna så tidigt som möjligt. I en
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plan av så pass central betydelse som en översikts- och tillväxtplan som sätter måtten för framtida
planering, är jämställdhet av yttersta vikt i frågor om delaktighet, makt, inflytande och ett samhälle
som tilltalar och attraherar samtliga invånare.
Översiktsplanen ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella
och av privatpersoner.
Översiktsplanen är resultatet av en dialog mellan stat och kommun bl.a. om hur värden av nationellt
slag bör beaktas.
Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall i en översiktplan riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken
redovisas, och av planen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena.
Försvarsmakten
Förvarsmakten är fortsatt restriktiv till område 22 för turistverksamhet då detta kan medföra en
oönskad ökning av person- och trafikrörelse i direkt anslutning till skjutbanor och skjutfältsgräns.
En eventuell utökning av verksamheten inom området ska därför tidigt samrådas med
Försvarsmakten för att förhindra skador för människor och riksintresse. I Naturvårdverkets
allmänna råd(NFS 2005:15) omnämns sådana områden som eventuellt störningskänsliga för
skottbuller.
Vid eventuell utveckling av föreslagna områden för industri/fordonstest i nära anslutning till
Arvidsjaurs skjutfält (nr 54, nr 48, nr 16) skall tidigt samråd hållas med försvarsmakten.
Vid en eventuell anläggning av tågtestbana (mellan Arvidsjaur och Jörn) i anslutning till nordöstra
skjutfältsgränsen är det viktigt att hitta lösningar för Försvarsmaktens passager av järnvägen.
Kommunens kommentar
En rekommendation har lagts in i planen om att samråd bör ske med Försvarsmakten vid
etableringar av testverksamhet i anslutning till Försvarsmaktens samrådsområden.
Område 22 ligger delvis inom samrådsområde för Försvarsmakten varför samråd ska ske med
Försvarsmakten om en utökning av skidbacken blir aktuell.
Eftersom tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn delvis ligger inom samrådsområde för
försvarsmakten ska samråd ske med Försvarsmakten. Kommunen instämmer i att det är viktigt att
hitta lösningar för försvarsmaktens passager av järnvägen.
Rennäring
Länsstyrelsen anser att kraven på redovisningen av riksintressen i huvudsak tillgodosetts genom att
riksintressena redovisas på översiktliga kartbilder som ett planeringsunderlag.
Kommunen lyfter att riksintressen utgör ett viktigt planeringsunderlag. Länsstyrelsen anser det
därför viktigt, vid en framtida förändring i markanvändningen som berör riksintresset, att tidigt
samråda med berörda samebyar och sametinget.
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Renbetesmarkerna har allteftersom minskat och förutsättningarna för renskötsel försämrats. Enligt
översiktsplanen bör kommunen verka för en utveckling av rennäringen och den skogssamiska
kulturen. Kommunen har även ett avsnitt om riksintressen där konflikter samt ett kommunalt
ställningstagande redovisas. Det framgår att kommunen kommer att verka för att konflikter med
rennäringen minimeras.
Länsstyrelen anser att kommunen frångår sitt ställningstagande samt rekommendationer när de
föreslår en markanvändning för exploatering där ingen hänsyn tagits till samebyns åsikter.
Kommunens kommentar
Trots att Arvidsjaurs kommun tillhör en av de 20 största kommunerna till ytan sett och endast en
mycket liten del av denna mark är exploaterad är det för kommunen en stor utmaning att hitta
exploateringsbar mark. Arvidsjaurs kommun utgör en del av det svenska samelandet. Rennäring
bedrivs här året runt. 44 procent av kommunens yta utgör också riksintresse för rennäringen. Att
finna lämplig industrimark för testnäringen, som är så viktig för kommunens utveckling, är därmed
mycket svårt utan att någon sameby anser sig påverkas negativt. På samma sätt är det svårt att hitta
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utöver riksintresse för rennäring omfattas
också kommunens yta till stor del av Natura 2000-områden, naturreservat samt riksintresse för
naturvård, kulturmiljövård, totalförsvaret, friluftsliv mm.
Denna situation ställer stora krav på kommunens samhällsplanering. Kommunen har därför valt att
behålla ett stort antal områden för industri/testverksamhet och LIS-områden där kommunen ser att
det finns förutsättningar att exploatera mark utan att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande.
Under processens gång, både innan det formella samrådet, efter samrådet och efter utställningen
har dock ett stort antal justeringar av planförslaget gjorts av hänsyn till rennäringen.
Eftersom all mark, förutom tomtmark, inom kommunen även utgör någon samebys marker innebär
all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Kommunen gör bedömningen
att förslaget till plan inte påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med
samebyarna i framtida ärenden är dock viktigt för att minska negativ påverkan, vilket har
tydliggjorts i planen.
Översiktsplanering handlar till stor del om att väga olika intressen mot varandra och planen utgör
en överenskommelse mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning och
ger därmed såväl ramarna som handlingsutrymmet för kommunen inom riksintresseområdena.
Kommunen ser därför positivt på att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande över planen inte
indikerat att översikts- och tillväxtplanen inte tillgodoser riksintresse för rennäring.
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken
Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall det i en översiktplan framgå hur kommunen avser att följa
gällande miljökvalitetsnormer.
Kommunen har redovisat hur de avser att följa gällande miljökvalitetsnormer.
I MKB bedöms frågan om LIS-områdenas påverkan från avlopp som obetydliga eller ”lite positiva”
för miljömålsuppfyllelsen för övergödning. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att förhållandena
är sådana att det inte utan vidare kan konstateras att påverkan på miljö- och vattenförhållandena,
och därmed miljökvalitetsnormerna i berörda vattendrag, kan anses vara obetydlig eller förbättrande
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vid utbyggnad av LIS-områden. MKB:n har därför en bristfällig konsekvensbeskrivning i denna
del.

Kommunens kommentar
MKB:n har omarbetats.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall i en översiktplan redovisa sådana områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e§ första stycket miljöbalken.
Länsstyrelsen har under utställningstiden haft möte och fört dialog med kommunen om de i
granskningshandlingen föreslagna LIS-områdena. Kommunen har efter det redovisat en revidering
av föreslagna LIS-områden samt att antalet har minskats ner. Länsstyrelsen och kommunen är
överens om revideringen och att det är inom de nu föreslagna områdena som en
landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan ske.
Länsstyrelsen vill dock tydliggöra att vid en sådan omfattande markanvändningsförändring som
planförslaget innebär behöver alla områden bedömas utifrån att de skulle bli bebyggda och vilka
konsekvenser och kumulativa effekter av en större utbyggnad skulle få. Detta är ett stort arbete och
ställer stora krav på bland annat MKB. Sätter man ut många och stora områden för bland annat LIS
och industri/biltest på detta vis så betyder det ju även att man väljer bort något annan
markanvändning. Med stora ej utredda områden är det svårt att kunna konsekvensbeskriva vad det
egentligen är man väljer bort. Ett sämre planeringsunderlag leder även till en betydligt större
arbetsinsats vid dispensprövning enligt LIS-skälet.
Kommunen har till viss del beskrivit hur strandskyddet syfte skall tillgodoses vad gäller
allmänhetens tillgänglighet men kommunen har dock inte beskrivit hur livsvillkoren för växt- och
djurlivet skall tillgodoses.
Länsstyrelsen konstaterar fortfarande att kommunen avser att använda sig av en LIS-policy där
områden för LIS ej föreslås i översiktplanen. Länsstyrelsen vill åter igen poängtera att syftet med
policydokument för LIS enligt propositionen (Prop. 2008/09:119 s. 58) är att innan kommunen
hunnit ta fram en översiktsplan med utredda LIS-områden, i det enskilda fallet, under en
övergångsperiod fram till en översiktsplan är antagen, ändå ska kunna tillämpa bestämmelserna
kring LIS. Det bör även tilläggas att en LIS-policy endast kommer att gälla och vara möjlig att
tillämpa fram till dess att LIS-områden är fastställda i översiktsplanen.
Trafikverket är restriktiv till att ge tillstånd för nya anslutningar till områden som planeras i
anslutning till allmänna vägar och rekommenderar att befintliga anslutningar nyttjas eller att
anslutningar samordnas.
Kommunens kommentar
MKB:n har omarbetats. Kommunen är medveten om det kommer att innebära en arbetsinsats av
kommunen vid dispensprövning enligt LIS-skälet eller vid upphävanden av strandskydd i
detaljplaneprocessen.
I planen har preciserats att gröna kilar mellan grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade
LIS-områden för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv
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samt att vegetation också ska sparas i strandkanten.
Efter dialog med länsstyrelsen har områdena By1, Hö1, J1, J2, D1, H1 och Ök1 tagits bort från
planförslaget.
Områdena Pj3, Pj4 och Pj5 i Pjesker har efter dialog med länsstyrelsen justerats mot bakgrund av
den bevarandevärda odlingsmarken och följande rekommendation har lagts in i planen:
”Det är viktigt att landsbygdsutveckling i strandnära läge i Pjesker inte sker på ett sådant sätt att
förutsättningarna för att aktiva lantbruk ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas riskerar att
äventyras. Landsbygdsutveckling i strandnära läge kan dock även vara ett sätt att möjliggöra för
landsbruksföretagaren som mångsysslare med gården som bas att utveckla sin verksamhet inom
andra områden som turism. Detta kan i sin tur innebära en tillräcklig sysselsättningsbas för
lantbruksföretagaren att upprätthålla jordbruket. Vid exploatering är det även viktigt att områdets
kulturmiljövärden och den öppna landskapsbilden.”
Området Må1 i Månsträsk har efter dialog med länsstyrelsen justerats av hänsyn till naturvärdena i
området. För områdena i Skellefteälven har en rekommendation lagts in om att samråd ska ske med
Skellefteälvens vattenregleringsföretag innan eventuell exploatering längs Skellefteälven. Även har
en rekommendation om att all ny bebyggelse ska placeras ovan högsta strandlinje vid 10 000årsflöde lagts in. Kartorna har även uppdaterats i enlighet med detta.
För områdena i Lauker och Lomträsk har efter dialog med länsstyrelsen en rekommendation lagts
in i planen om att det är viktigt att ta hänsyn till områdets kulturmiljövärden och den öppna
landskapsbilden (exempelvis genom att ny bebyggelse placeras i utkanterna av jordbruksmarken)
vid en exploatering av området.
Mark- och miljödomstolen MÖD 2012:39 s. 10 fann att när översiktsplanen inte kan anses ge
någon tydlig vägledning i frågan om huruvida dispensen ligger inom ett LIS-område får
bedömningen istället göras utifrån tyngden av de sakliga skäl som parterna anför till stöd för att
platsen ligger inom ett område där utvecklingen av landsbygden kan ske på ett långsiktigt hållbart
sätt med beaktande av strandskyddets syften. Eveline Savik, kommittésekreterare och miljöjurist
vid Strandskyddsdelegationen framhöll även vid webbseminariet ”Att göra och tillämpa LISplaner” den 12 november 2014 att MÖD 2012:39 samt dom i mål M6577-13 visar på att LIS-skälet
kan tillämpas även om översiktsplanen inte är vägledande i frågan. Eveline Savik hänvisar även till
regeringens proposition s. 107 i regeringens proposition 2008/09:119 Strandskyddet och
utvecklingen av landsbygden där det framgår att tillämpningen av bestämmelsen inte förutsätter att
kommunens redovisat LIS-området i översikts- och tillväxtplanen men att det i ett enskilt ärende
kan vara svårt att ta fram det underlag som behövs för att visa att lättnaden i strandskyddet får
tillämpas på den berörda platsen, dvs. att platsen uppfyller kriterierna i 18 e §.
Länsstyrelsen i Västerbottens län skriver också i skriften "Regional anpassning av bestämmelser
för strandskydd" tolkningen att en förenklad process bör kunna tillämpas i sådana fall i under
förutsättning att kommunen upprättar nödvändigt underlagsmaterial, samråder med länsstyrelsen
och berörda grannar.
Länsstyrelsen i Västernorrland skriver även på s. 12 i sin vägledning för framtagande av områden
för landsbygdsutveckling i strandnära läge i Västernorrland:
”I Västernorrland finns stora glest befolkade ytor där det kan vara svårt att definiera ett LIS-
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område. Ett lågt exploateringstryck i framför allt inlandet kan göra det svårt att precisera LISområdena geografiskt samt att definiera dess användningsområde. I sådana områden kan dispens
med LIS-skäl i undantagsfall användas även om området inte är utpekat som LIS-område, förutsatt
att det finns väl motiverade riktlinjer i översiktsplanen.”
Arvidsjaurs kommun har valt att i sin översikts- och tillväxtplan redovisa generella riktlinjer för att
ge en vägledning för snabb och kvalitetssäker handläggning av ansökningar om strandskyddsdispenser i de fall där ett ärende gäller ett område som inte är utpekat i översikts- och
tillväxtplanen och avser etablering av näringsverksamheter eller bostadsbebyggelse i anslutning till
befintlig bebyggelse eller i anslutning till utpekade LIS-områden. Begreppet ”LIS-policy” har bytts
ut mot ”generella riktlinjer” under avsnittet ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” för ökad
tydlighet.
Kommunen är medveten om att Trafikverket är restriktiv de förutsättningar som trafikverket lyfter
fram i sitt yttrande och bedömer därför inte att några ändringar är nödvändiga i planen.
Mellankommunal samverkan
Enligt 4 kap 5 § PBL ska Länsstyrelsen särskilt verka för att sådana frågor om användningen av
mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter vad gäller mellankommunal samverkan.
Hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Enligt PBL 2 kap 3§ 1 och 5 p. ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till bl. a de boendes och övrigas hälsa och säkerhet samt risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör vara restriktiv med att tillåta nybebyggelse i översvämningskänsliga områden. Förändrade översvämningsrisker i framtida klimat bör även beaktas.
I planeringsunderlag översikts-och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun hänvisas det till
Länsstyrelsens rekommendationer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, daterat
2012-04-26. Länsstyrelsen har nu givit ut nya riktlinjer och kommunen bör därför hänvisa till dessa
då avstånden är mer nyanserade när de nu är beroende av hastighet, frekvensen av transporter mm.
Det bör också tydligt framgå i Översiktsplanen för Arvidsjaurs kommun under rekommendationer
att hänsyn ska tas till skyddsavstånden när ny bebyggelse planeras både inom Arvidsjaurs tätort
samt inom LIS-områdena.
Kommunens kommentar
En rekommendation om att samråd ska ske med Skellefteälvens vattenregleringsföretag innan
eventuell exploatering längs Skellefteälven har lagts in för de LIS-områden som är utlagda längs
Skellefteälven. Även har en rekommendation om att all ny bebyggelse ska placeras ovan högsta
strandlinje vid 10 000-årsflöde lagts in. Kartorna har även uppdaterats i enlighet med detta.
Planeringsunderlaget för översikts- och tillväxtplanen har uppdaterats med information kring
länsstyrelsens riktlinjer. I planen har tydliggjorts att riskbedömningar även ska göras då bebyggelse
planeras inom LIS-områdena.
Övriga synpunkter
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MKB
Kommunen har i sitt bemötande av länsstyrelsen yttrande framfört att miljökonsekvensbeskrivningen skall omarbetas i sin helhet. Länsstyrelsen anser att det endast är mindre justeringar
som gjorts och vidhåller fortsatt att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ses över i sin helhet.
Länsstyrelsen anser att det i vissa delar saknas konsekvensbeskrivningar som är tillräckligt
underbyggda på ett sätt som står i proportion till det underlag som beslutet om ÖP kräver. Texterna
i MKB:n är i vissa delar formulerade i mer allmänna ordalag och beskriver inte själva planförslagets
effekter på och konsekvenser för miljön.
Kommunens kommentar
MKB:n har omarbetats.
Jämställdhet
Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan saknar fortfarande jämställdhetsperspektiv.
Det övergripande jämställdhetsmålet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sitt eget liv, innebär att deras villkor synliggörs i planprocessen, genom att könsuppdelad
statistik presenteras och att exempelvis användningen av fritidsanläggningar, service och
kommunikationer analyseras med ett jämställdhetsperspektiv. Se gärna Länsstyrelsen Gotlands
checklistor för arbete med jämställdhet i översiktsplanering, eller Boverkets ”Jämställdhet på
dagordningen”.
Kommunens kommentar
Kommunen instämmer i vikten av att kvinnor och män ska ha möjlighet att forma samhället och
sina egna liv men har i planen lagt fokus på att alla människor oavsett kön, ålder, utbildningsnivå,
ursprung, etnisk bakgrund, sexuell läggning och eventuella funktionsnedsättningar ska ha denna
möjlighet.
Kommunen anser inte att jämställdhetsperspektivet behöver lyftas fram tydligare i planen då vi
önskar att begränsa planens omfattning så mycket som möjligt för att planen ska bli det levande
dokument som kommunen önskar. Det finns ett antal rekommendationer i planen som har bäring
på jämställdhet såsom en utredning av hur gång- och cykelnätet kan utvecklas, en strävan efter
attraktiva grönområden och lekytor och mötesplatser för alla. Kommunen ser dock inte något
behov av att precisera att dessa rekommendationer just är jämställdhetssatsningar utan ser att dessa
åtgärder är viktiga pusselbitar för en långsiktigt hållbar utveckling och en attraktiv livsmiljö.
Kulturmiljö
Konsekvensbeskrivningen tar upp fornlämningsförekomsterna kring flera av de utpekade sjöarna
och om fornlämningar riskerar bli berörda krävs en arkeologisk utredning för att fastställa
lämningens utbredning och skyddsområde, vilket bekostas av exploatören. Det kan bli kostsamt att
bygga i dessa miljöer om det visar sig att en fornlämning berörs. Länsstyrelsen anser att det även i
översiktsplanen bör framgå att det är exploatören som bekostar eventuella arkeologiska utredningar.
Detsamma gäller naturligtvis även för andra verksamheter, som biltestanläggningar.
Länsstyrelsen anser att områden med kända offerplatser inte bör exploateras för byggande eller
besöksnäring, biltest. Ev. anläggningar, byggnader bör hållas på tillräckligt respektavstånd. Gäller
Järvträsk JÄ 1 och biltestområde 74.
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Sedan planprocessen startade har även Fristad 1:30 skyddats som byggnadsminne, beslut 2015-0309 och kan tillföras den lista över byggnadsminnen som finns i avsnittet Riksintressen-Kulturvård i
översiktsplanen.
Kommunens kommentar
Kommunen är medveten om att det för exploatering i utpekade LIS-områden eller områden för
fordonstest/industri kan komma att kräva arkeologiska utredningar för att fastställa lämningens
utbredning och skyddsområde och att detta är något som bekostas av exploatören. Under avsnittet
om LIS-områden har detta tydliggjorts.
Planeringsunderlaget har uppdaterats med information om gården Fristad som byggnadsminne.

Infrastruktur
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen att det i Länstransportplanen 2014-2025 finns avsatta
pengar för en åtgärdsvalstudie av trafiksäkerhetsbristerna längs Järnvägsgatan.

Kommunens kommentar
Kommunen är medveten om att det finns medel avsatta för en åtgärdsvalsstudie för
trafiksäkerhetsbristerna längs Järnvägsgatan.
Samråd
Samråd i ärendet har ägt rum med Trafikverket, SGI, Försvarsmakten, Sametinget och MSB.
I handläggningen har deltagit företrädare för länsstyrelsens enheter för Samhällsplanering och
kulturmiljö, Naturvård, Social hållbarhet och samhällsskydd, Naturresurs och rennäring samt
Tillväxt och kommunikation.
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