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Samrådsredogörelse – vad är det?
Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till utställningsversionen av översikts- och tillväxtplanen.
Det övergripande syftet med en samrådsredogörelse är att beskriva hur samrådet har bedrivits och
visa vilka förändringar som föranletts av samrådet. En samrådsredogörelse ska även bemöta och
redovisa synpunkter som inkommit. Ansvariga tjänstemän och politiker har läst och diskuterat alla
inkomna yttranden, men i denna samrådsredogörelse redovisas endast en sammanfattning av
samrådssvaren, sorterade tematiskt, för att underlätta läsbarheten och analysen. Enbart
Länsstyrelsens samrådsyttrande redovisas i sin helhet. I den mån synpunkter om planen inkommit
på något av samrådsmötena men ej sedan inkommit i skriftlig form redovisas även dessa nedan som
”synpunkt från samrådsmöte”. Den som är intresserad av ett specifikt yttrande eller
minnesanteckningarna från samrådsmötena kan vända sig till kommunens registrator.

Samrådets bedrivande
Förslaget till översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun har varit ute på samråd under
perioden andra september till andra november 2013. Hela dokumentet och
miljökonsekvensbeskrivningen har varit tillgänglig via www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Materialet
har också varit tillgängligt i receptionen på kommunhuset samt på biblioteket i Arvidsjaur.
Under samrådet har Arvidsjaurs kommun även bjudit in till öppna samrådsmöten då tjänstemän och
politiker har informerat och diskuterat planen med allmänheten.
Tabell 1. Redovisning av de öppna samrådsmötena samt antal deltagare.
Datum och tid
Plats
Antal deltagare
7/9 2013 klockan 16.00

Spånhålan, Moskosel

6

8/9 2013 klockan 15.00

Parkskolan, Glommersträsk

9

8/9 2013 klockan 18.00

Folkets Hus, Abborrträsk

10

25/9 2013 klockan 18.30

Medborgarhuset, Arvidsjaur

16

Kommunen har även genomfört samrådsmöten med de dominerande samebyarna i kommunen samt
Företagarna och Handeln i Arvidsjaur. Till dessa möten skickades specifika inbjudningar ut till
ordföranden i respektive förening eller sameby. På förfrågan från Lauker byaförening genomfördes
även ett öppet samråd i Lauker, 2013-10-23, där politiker och tjänstemän var representerade. Då
förfrågan inkom från byaföreningen var det även via denna som informationen om mötet gick ut till
almänheten.
Utskick av samrådshandlingen har gjorts enligt sändlista till organisationer, interna och externa
myndigheter och närliggande kommuner m.fl.
Annonsering om samrådet har skett i Piteå Tidningen och Norran. Det har även gått ut ett
pressmeddelande som resulterat i artiklar om översikts- och tillväxtplanen i Piteå Tidningen. Andra
informationskanaler som använts vid samrådet har varit kommunens hemsida, en informationssida
på Facebook samt affischering på relevanta platser i byar och i Arvidsjaurs samhälle.
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Vilka har deltagit?
Samrådsmöten
I anslutning till samrådsmötena gjordes enkätundersökningar som fick besvaras frivilligt av de som
deltog på samråden. Detta för att få en övergripande bild av vilka som deltagit i samrådet ur ett
demokratiskt perspektiv. Undersökningen berörde även hur deltagarna nåtts av informationen vilket
är viktigt för kommunen att veta inför kommande processer av liknande slag.
Resultatet visar att fördelningen mellan män och kvinnor inte var helt jämn men heller inte står för
de största skillnaderna i besöksfrekvens. 60,5 % av deltagarna var män medan 39,5 % var kvinnor.
Större skillnader finns i fördelningen mellan olika åldrar där de mest frekventa besökarna på
samrådsmötena återfinns i de högre åldersgrupperna. Figuren nedan visar fördelningen.
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Åldersfördelning för besökarna på samrådsmötena
Undersökningen visar även att det i högre grad var privatpersoner som besökte samrådsmötena än
representanter för företag och föreningar. Ett antal personer uppgav att de både representerade en
organisation och var där i egenskap av privatperson. En person uppgav att denna både
representerade ett företag och en förening.
I jämförelsen utifrån sysselsättning kan man se att huvuddelen av besökarna utgjordes av
förvärvsarbetande, pensionärer eller egna företagare. En uppgav att denne var student, två uppgav
att de var arbetssökande och två uppgav ”annat”.
På frågan om hur de fått informationen om samrådsmötena uppgav fem personer att de fått
informationen via Norran/Pitetidningen och sex personer att de fått informationen via kommunens
hemsida. Flertalet uppgav att de fått informationen via övrig annonsering (10st) eller annat sätt
exempelvis mail, inbjudan från förening (18st). Fyra personer hade nåtts av informationen på flera
av ovanstående sätt.
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Minnesanteckningar och undersökningen om vilka som deltagit på mötena från samrådsmötena
finns att tillgå hos kommunens registrator.
Skriftliga yttranden
Utöver de synpunkter som framkom under samrådsmötena har det inkommit 48 skriftliga yttranden
under samrådsperioden. Dessa yttranden har inkommit från organisationer, företag, myndigheter
och privatpersoner.
Tabell 2. Fördelning av skriftliga synpunkter
Avsändare
Antal
Externa myndigheter
6
Interna myndigheter
4
Privatpersoner
26
Organisationer
10
Politiska partier
2

Inkomna yttrande utan synpunkter
Sorsele kommun och Jokkmokks kommun har inget att erinra om planen

Allmänna synpunkter
Trafikverket
Översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt verktyg för att nå vision och mål och bör därför omfatta
strategier för både trafik- och bebyggelseutveckling. Det är viktigt att trafik- och
bebyggelseplaneringen förenas på ett miljömedvetet och hållbart sätt. Kommunen har en viktig roll
att fylla när det gäller att skapa förutsättningar för att minska bilberoendet och främja hållbarheten.
Lauker Lövvikens Byastugeförening
Byn med dess innevånare är beredd att avyttra mark både för hus och för näringar. Detta för att
utveckla byn så att ungdomar flyttar in och för att stoppa utflyttning.
Lantbrukarnas riksförbund
Det är med intresse vi tagit del av dokumenten gällande översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs
kommun. Vi ser med positiv tillförsikt på de skrivningar som gäller landsbygden och landsbygdens
position och möjlighet att bidra till kommunens tillväxt. Det är de gröna näringarna som är
framtidens producenter av både mat, ström, värme och klimattjänster.
I översiktsplanen bör kommunen fokusera på vad som är möjligt att förändra inom de områden man
kan besluta i. Att i detta dokument blanda in rovdjurspolitik och andra ämnen förvirrar. Även om
LRF i vissa avseenden kan dela kommunens ståndpunkt i vissa frågor så finns det andra sätt att
påverka som är mer effektiva än att skriva i översikts- och tillväxtplanen.
Centerpartiet
I översikts- och tillväxtplanen bör kommunen fokusera mer på vad som är möjligt att förändra inom
de områden man kan besluta om. Dokumentets kvalitet bestäms inte av antalet gånger man nämner
samma sak.
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Skellefteå kommun
Planförslaget är omfattande och ger en god övergripande bild och inriktning på Arvidsjaurs
utveckling.
Klass 9:1
Om ni i kommunen vill få hit fler personer, varför inte fixa något som lockar hit dem då?
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Det är viktigt att man lyfter upp och eventuellt prioriterar ett antal punkter under varje huvudrubriks
rekommendationer. Vissa rekommendationer består av punkter som är lagreglerade och som
kommunen har skyldighet att göra enligt lag – frågan är om dessa ska redovisas under
rekommendationer.
Synpunkter från samrådsmöten
Kommunen borde ha tillfrågat markägare och andra intressenter om lov att placera ut
industriområden i översiktsplanen innan samrådet.
Begreppet ”verka för” är ett för svagt uttryck om man vill att utveckling ska ske.
Det borde finnas en prioriteringslista bland rekommendationerna.
Kommunen borde vara djärvare i översikts- och tillväxtplanen där man räknar med större tillväxt
och inflyttning.
Det borde framgå enligt vilka paragrafer man kallar till samråd vid information om samråd. Dålig
information om att samrådet skulle äga rum. Kungörelsen i tidningen kom med för kort varsel. Är
kritiska till sådana här kafferepssamråd eftersom de inte leder till någonting. Deltagarna måste få ta
del av minnesanteckningarna.
Kommentar
Syftet med upprättandet av en ny översiktsplan för Arvidsjaurs kommun är att skapa
förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i kommunen.
En översiktsplan ska ha ett visst obligatoriskt innehåll, bland annat redovisning av
riksintressen och andra allmänna intressen som kommunen
anser ska beaktas vid planering och byggande. I övrigt är det upp till kommunen att avgöra
vad översiktsplanen ska behandla. Under 2012 beslutades att översiktsplanen och
tillväxtplanen skulle slås ihop till ett enda dokument för att få ett gemensamt och
samstämmigt styrdokument för kommunens utveckling. Styrdokumentet ska bygga på den
regionala utvecklingsstrategin, kommunens övergripande mål och medborgarna och
näringslivets behov. Arvidsjaurs kommun arbetar ständigt för kommunens utveckling, både
för att förbättra för de som redan är bosatta inom kommunen och för att få tillstånd
inflyttning. Vår ambition har varit att i översiktsplanen just peka på viktiga frågor för
kommunens utveckling. En förändrad rovdjurspolitik försvårar avsevärt rennäringens
bedrivande varför även en förändrad rovdjurspolitik är en viktig pusselbit för kommunens
utveckling.
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Arvidsjaurs kommun tycker att det är olyckligt att vissa invånare upplever att de inte haft
möjlighet att delta i processen innan samrådet. Kommunen vill dock betona att det finns stora
möjligheter att påverka översiktsplaneprocessen under det formella samrådet och ser positivt
på att många valt att bidra med sina synpunkter. Kommunen har också under förarbetet haft
möten i byarna för att fånga upp idéer och förslag. Kommunen vill även understryka att
översiktsplanen inte är ett bindande dokument. Att ett område läggs ut för ett visst ändamål
innebär enbart en möjlighet för fastighetsägaren att utveckla området. Om fastighetsägaren
inte är intresserad kommer ingen sådan förändring till stånd. Kommunen hoppas på ett
fortsatt stort engagemang i planprocessen.
Arvidsjaurs kommun har valt att använda sig av begreppet ”verka för” på ett antal ställen i
planförslaget. En översiktsplan är inget bindande dokument utan är tänkt att utgöra en
politisk viljeinriktning varför kommunen bedömer att begrepp som ”verka för” ofta är
passande.
Kommunen avser inte att tydligt rangordna rekommendationerna i plandokumentet.
Dokumentet är tänkt att utgöra en vision för kommunen för de kommande 10-20 åren varför
prioritering bland rekommendationerna bör vara en senare fråga. Uppföljning av arbetet med
rekommendationerna i översiktsplanen ska ske av respektive nämnd i årsbokslutet.
Kommunen ser positivt på att Lauker by med dess innevånare är beredd att avyttra mark för
nybyggnation. Detta är en viktig förutsättning för kommunens utveckling.
Inbjudan till samråd har skett enligt gällande lagstiftning och praxis. Samtliga inkomna
synpunkter och minnesanteckningar är offentliga.

Bakgrund
Sametinget
Sametinget har synpunkter på beskrivningen av Arvidsjaurs kommun och menar att Arvidsjaurs
historia är undermåligt beskriven i samrådshandlingarna. Rennäringen nämns i planen men om man
inte är insatt i historia står det oklart hur och varifrån rennäringen kommit. Trots att samerna är
Sveriges ursprungsbefolkning är samerna osynliggjorda i beskrivningen av Arvidsjaurs kommun i
planen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Kommentar
Arvidsjaurs kommun har ombearbetat texterna i både planen och miljökonsekvensbeskrivningen.

Kommunal politik för 2020
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden föreslår att ett antal punkter lyfts fram och i vissa fall kompletteras eller slås ihop.
Nämnden anser att dessa punkter är av största vikt i planen.
 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.
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Arbeta för att beslutanderätten för användning 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.

Synpunkt från samrådsmöte med Västra Kikkejaure Sameby
Meningen om rovdjurspolitiken i huvuddokumentet måste omformuleras.
Kommentar
De punkter som lyfts fram av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har flyttats upp i
rekommendationerna.
Rekommendationen i planen om rovdjurspolitiken har omformulerats till ” Verka för att
rovdjurspolitiken anpassas till rennäringens intressen.”

Jämlikhet
Vänsterpartiet
Sexuell läggning bör läggas till under avsnittet jämlikhet.
Kommentar
Texten har justerats så att avsnittet även omfattar sexuell läggning.

Attraktiva livs- och boendemiljöer
Lars Ralph
Detaljplanen för den nu nedlagda Shelltappen vid Laponia bör utformas på så vis att det är omöjligt
för lastbilar och bussar att parkera där och skyltar bör sättas upp på en mängd språk med budskapet
om tomgångsförbud samt att detta inte är någon toalett. Den gamla tappen har nu blivit ett
lastbilstillhåll och bilar/bussar spyr ut avgaser nattetid medan tappens baksida används som toalett.
Arvidsjaurhem AB
Rekommendationen på sidan 18 bör ändras till ”Ett antal nya lägenheter i form av vård- och
omsorgsboenden bör byggas i Arvidsjaurs tätort”.
Privatperson
Skrivningen på sidan 17 är defensiv och borde ändras till ”Efterfrågan på flerbostadslägenheter
finns. En nyproduktion inom Arvidsjaurs tätort torde utgöras av vård- och omsorgsboenden.”
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden föreslår att ett antal punkter lyfts fram och i vissa fall kompletteras eller slås ihop.
Nämnden anser att dessa punkter är av största vikt i planen.
 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, vanligt boende och besöksnäringen i strandnära läge.
 Kommunen bör ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap. Markreserven ska präglas
av långsiktighet, god framförhållning och en successiv anpassning till gällande
översiktsplan.
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Centerpartiet
Ett stort problem är de övergivna hus som förfaller allt mer. Detta är inte bara en säkerhetsfråga
utan bidrar givetvis också till att ge ett negativt intryck av kommunen. Arvidsjaur bör kontakta
andra kommuner med liknande problem för att undersöka hur de hanterar frågan. En idé skulle
kunna vara att ett privat företag i samverkan med Arvidsjaurs kommun kan utveckla metoder för att
riva sådana fastigheter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande regler med målet att återvinna
det som är möjligt att återvinna.
Synpunkt från samrådsmöte
Kommunen borde göra något åt de flertalet förfallna och ödelagda husen i kommunen. Det ser inte
bra ut när turisterna kommer. Kommunen bör se över hur äldre och förfallna hus kan rivas både av
säkerhets-, hälso-, och estetiska skäl. Detta borde kommunen lyfta till en nationell nivå och verka
för en lagändring så att rivning blir genomförbart.
Det måste finnas läkarjour som kan täcka kommunens alla byar. Annars vill ingen flytta ut i byarna.
Kommunen borde inte ägna sig åt tomtförsäljning, det borde ett privat företag göra istället.
Kommentar
Fastigheten för den nedlagda Shelltappen ägs av Laponia Hotell och Konferens AB. Det är
upp till fastighetsägaren att förfoga över området. I kommunens lokala
hälsoskyddsföreskrifter anges att tomgångskörning är tillåtet under högst en minut inom alla
detaljplanerade områden samt områden som faller inom begreppet samlad bebyggelse. Att
tillse efterlevnaden av de allmänna trafikreglerna samt tomgångsförbudet är polisiära frågor.
Skyltar om tomgångsförbudet fanns tidigare uppsatta vid in- och utfarterna till Arvidsjaurs
tätort men kommunen upplevde att skyltarna inte fick avsedd verkan varpå man valde att ta
ner dessa skyltar.
Att få en fastighetsägare att mot sin egen vilja åtgärda brister i sin fastighet är en mycket tidsoch resurskrävande process. Kommunen kan enligt plan- och bygglagen förelägga en
fastighetsägare att åtgärda brister eller riva byggnaden för att de tekniska egenskapskraven
ska upprätthållas. Ett föreläggande kan även förenas med vite, förutsatt att adressaten inte
saknar faktisk eller rättslig förmåga att följa föreläggandet. Om fastighetsägaren inte åtgärdar
bristerna eller river byggnaden kan nämnden även besluta att göra detta på den försumliges
bekostnad. Om fastighetsägaren inte har förmåga att betala kan det bli så att kommunen
aldrig får betalt för sin fordran.
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda de frågor som är förknippade med de
problem som många kommuner har med att komma till rätta med ovårdade tomter och
förfallna byggnader. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30
september 2015 (S2014/2300/PBB).
Formuleringarna i texten har justerats med anledning av synpunkterna från nämnden samt
synpunkterna kring nybyggnation. Rekommendationerna som nämnts av nämnden har lyfts
fram.
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Kommunen anser att det är av stor vikt för kommunen att kunna tillhandahålla tomter för
villabebyggelse men välkomnar självklart även privata intressenter.
Kommunen instämmer i vikten av att det finns en fungerande sjukvård men ansvaret för den
sjukvård som åsyftas ligger på landstinget.

Kultur och fritid
Glommersträsk Hembygdsförening
I Glommersträsk finns delar av kommunens äldsta bebyggelse bevarad på Hängengårdens
Nybyggarmuseum. Området rymmer 12 byggnader, varav den äldsta Knäckboden har tillhört
kommunens förste nybyggare, Per Israelsson Käck. Även Mangårdsbyggnaden är delvis en
kvarleva från Käck, flyttad till Hängenområdet av hans barnbarn. Kommunens första skola startade
1843 på Hängengården och finns bevarad i ursprungligt skick. Området är högt klassat av
länsstyrelsen. Med detta som bakgrund så finner vi det märkligt att området inte omnämnts i planen
och emotser att detta åtgärdas.
Lars Ralph
Berget Bellunåive har skyddsvärda samiska lämningar.
Geijaurvallen är en skyddsvärd sammanhållen skogssamisk kulturmiljö.
Torpet Granberget bör vara skyddat.
Byn Strittjomvare bör skyddas. Ej minst dess övre, äldre, del.
Synpunkt från samrådsmöte
Kommunen borde bli bättre på att påverka Sveaskog så att de faktiskt följer skogslagen och månar
om de vandringsleder som finns. I Tjappsåive har Sveaskog avverkat kring fina vandringsleder och
allt jobb som byn har lagt ned på att rusta dessa är nu bortkastat.
Kommunen borde nämna strategier för upprättande och bevarande av vandringsleder samt upprätta
en gedigen kartläggning av dessa. Detta ska ingå i översikts- och tillväxtplanen.
Tjärnheden, Sveriges största dödisområde, borde nämnas i texten. Man bör vara restriktiv till
bebyggelse på Tjärnheden.
Kommentar
De kulturmiljöer som är skyddade enligt lag har ett så pass starkt skydd att de inte behöver
behandlas i kommunala planer eller program. Kommunen avser att revidera
kulturmiljöprogrammet där frågan om övriga bevarandevärda kulturmiljöer och
bevarandevärd bebyggelse kommer att behandlas.
Friluftsliv, motion, idrott och turism är prioriterade områden i Arvidsjaurs kommun.
Kommunen vill vara en outdoorkommun där det finns ett bra utbud av kanotleder och
vandringsleder samt marknadsföra de vackra besöksmål som finns inom kommunen.
Sveaskog håller på att rusta Flottarleden mellan Burmabron och Trollforsen som kommer att
invigas i vår. Kommunen har under hösten 2014 bedrivit ett projekt kring vandringsleder och
har ansökt om ytterligare medel för 2015. Kommunen ser att det finns flera leder inom
kommunen som har potential att utvecklas om man hittar ett system för upprustning och
underhåll. Kommunen bör verka för att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur
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för vandringsleder och kanotleder. Besöksnäring med outdoor profil utgör en areell näring.
Översiktsplanen har kompletterats i detta avseende.
Kommunen har kontaktat Sveaskog för att höra hur de förhåller sig till vandringsleder i sin
skogsskötsel. Enligt Sveaskogs landskapsekologer kan man kontakta Sveaskog om man
upplever att det behöver röjas på leden efter avverkningar.
Ett avsnitt om Tjärnheden har lagts in i översiktsplanen. Kommunen anser att viss
bebyggelse kopplat till turismnäringen skulle kunna vara möjlig inom området.

Vatten och avlopp
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden föreslår att ett antal punkter lyfts fram och i vissa fall kompletteras eller slås ihop.
Nämnden anser att dessa punkter är av största vikt i planen.
 En ny reservvattentäkt för Arvidsjaurs samhälle ska tas fram.
 Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till de viktiga vattenresurser som
utpekats på den kommuntäckande kartan.
Kommentar
De två punkter som miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden lyft fram har placerats i början
av rekommendationerna.

Tillgänglighet/Trafik
Trafikverket
I remissversionen av Länstransportplanen 2014-2025 finns pengar avsatta för en åtgärdsvalsstudie
av trafiksäkerhetsbrister längs Järnvägsgatan. I planen föreslås rondeller vid korsning
Järnvägsgatan/Västlundavägen och Järnvägsgatan/Skillnadsgatan.
Kommunen bör föra en dialog med Trafikverket gällande utbyggnation av skoterledsnätet i de delar
där statliga vägar och järnvägar berörs.
I dagsläget finns inga planer på att återupprusta delen Arvidsjaur – Jörn eftersom
transportunderlaget är litet. Däremot nämns sträckan i förslaget till länstransportplan som ett projekt
under planperioden där medfinansiering med medel från EU:s ”Mål 2” skulle kunna vara möjlig.
Det är länsstyrelsen som rekommenderar vägar för farligt gods.
Trafikverket är positivt till att det byggnadsfria avståndet beaktas redan i detta skede. Kommunen
bör komplettera texten med väg E45, där utökat område på 30 meter gäller.
I remissversionen av länstransportplanen framförs att de primära turistvägarna är E4, riksväg 95,
riksväg 94 sträckan Arvidsjaur-Luleå, E10 och E45. Där anges också att infrastrukturen behöver
förbättras för att klara ökad turism.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Centerpartiet
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LRF ser det som bekymmersamt att skoteråkning i skog och mark allt mer lämnar oönskade spår i
form av skadade nyplaneringar samt sår och skador på åkermark och vall. Kommunen bör ta detta i
beaktande när man utformar sina lokala föreskrifter.
Lennart Öhman
Genom att låta Trafikverket bygga en bro över Arvidsjaursjön skulle vägen från Arvidsjaurs
samhälle till flygplatsen förkortas avsevärt, vilket borde prioriteras högt både ur miljösynpunkt och
ur räddningssynpunkt. Tidsvinsten för enskilda skulle också vara ett plus och biltestarna bör kunna
utvidga sitt intresseområde. Bästa platsen för ett brobygge bör vara från väg 94, endast cirka 1 km
från Lauker-vägskälet, över Storholmen. Förutom bron så ska givetvis vägen vidare från flygfältet
till Älvsby-vägen dras om på genaste sätt. Kostnaden hamnar därför hos Trafikverket.
Om det blir stopp i den så kallade Laukerväg-korsningen behöver brandkår, ambulans och övrig
trafik en alternativ väg. Förslaget är att en enkel väg dras från Laukervägen (efter cirka 700 meter)
rakt norrut mot Sten Laestadius väg. Denna får också gärna förses med förbud för trafik över 3 ton,
i de fall nuvarande korsning inte är blockerad.
För att förbättra trafiksituationen i Abborrträsk bör en gångstig byggas runt centrala byn samt en
broövergång (planfri korsning) vid den ”Vita villan” och en bit ny rak väg med anslutning till
Pitevägen bortom nuvarande järnvägsövergång. Om och när tvärbanan öppnar igen måste hur som
helst en ny planfri korsning byggas.
Skellefteå kommun
En rekonstruktion av tvärbanan Arvidsjaur-Jörn skulle få en viktig funktion för näringslivet i
regionen. Det är en betydelsefull mellankommunal fråga som diskuterats med olika
näringslivsföreträdare under lång tid. Skellefteå kommun anser därför att planförslaget borde
kompletteras med vilken potential järnvägssträckan skulle ha och vilka effekter den skulle medföra.
Satsningarna på att göra Silvervägen, väg 95, till europaväg är ett gemensamt intresse för berörda
kommuner. Vägen utgör ett funktionellt stråk för både person- och godstransporter från kust till
kust. Silvervägen har redan förhållandevis god standard och borde rimligen ges en höjd status.
Skellefteå kommun menar att det finns stora bevekelsegrunder för kommunerna att gemensamt
driva frågan om en europastatus på Silvervägen. Planen borde tydligt uttrycka detta.
Lars Ralph
Kommunen bör stävja den okynneskörning med bilar och EPA-traktorer som förekommer i sådan
utsträckning att man förleds att tro att miljöförstöring och klimathöjning är okända faktorer i
samhället. Vidare bör tomgångsförbudet tillämpas.
Det är bra att vi håller på att få ett Truckstop intill Dollarstore men det räcker inte. Mellan
centralorten och Abborrträsk samt mellan centralorten och korsningen där 45:an och Silvervägen
delar sig bör ordentliga truckstops, typ hamburgerbarer planeras tillsammans med toaletter och
långtradarparkeringsplatser och planskilda korsningar. Klocksta skulle kunna vara ett alternativ till
den sist nämnda anläggningen.
Skoterleden tvärs över sjön mot Reivo bör bevaras.
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På samrådsmötet den 25 september framfördes idén om en testbana på Laukersjön. En bro som
förkortar avståndet mellan centralorten och flygplatsen var en gång påtänkt och är fortfarande
möjlig. En ny landningsbana med utsträckning i annat vädersträck än den befintliga kan läggas
närmare Lauker och en väg kan dras från den nya banan till Lauker.
Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden
Nämnden föreslår att ett antal punkter lyfts fram och i vissa fall kompletteras eller slås ihop.
Nämnden anser att dessa punkter är av största vikt i planen.
 Cirkulationsplatser bör byggas i korsningarna Järnvägsgatan -Västlundavägen och
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)
 Möjlighet bör utredas att iordningställa parkeringsplatser för långa fordon vid
rymmarstadion och vid ytterligare behov även intill järnvägen.
 Kommunen bör verka för att förverkliga inlandsbanans vision. Tvärbanan mellan Arvidsjaur
och Jörn bör rustas upp och tas i drift för godstransporter.
 Det finns lite skrivet i rekommendationerna om infrastruktur och service som rör
medborgarna utanför Arvidsjaurs samhälle.
Synpunkt från samrådsmöte
Det plogas för sent efter det att snön har kommit.
Det borde finnas parkeringsplatser till alla badhusets gäster.
Trafikverket borde uppgradera hastigheten på vägen mot Arjeplog till 120km/h.
I Abborrträsk borde det finnas en gång- och cykelstig längs med vägen eftersom det är farligt och
trångt.
Man borde bygga fler cykelbanor i Arvidsjaur.
Man borde göra något åt att järnvägsinfarten är så ful, det är det först va turisterna ser.
Det borde finnas en väg mellan Lauker och flygplatsen.
Omvägen man måste köra när man ska till flygplatsen borde byggas bort. Detta kan göras genom att
bygga en bro över Arvidsjaursjön.
Det är inte bra att det åker lastbilar längs storgatan.
Om man leder om trafiken till järnvägsgatan måste man tänka på att det ska finnas caféer och
parkering där.
Man skulle kunna göra om en del av Storgatan till gågata, det skulle vara trevligt och fint, man
skulle kunna ha en samlingsplats med bänkar.
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Man borde verka även för Norrbottniabanans förverkligande, inte bara Inlandsbanans och
Tvärbanans utveckling.
Truckstop vid Klocksta bör införas i planen.
Synpunkter från samrådsmöte med Mausjaure Sameby
Tvärbanan kan endast utvecklas i den omfattning då tåg kör 30 km/h.
Kommentar
Kommunen avser att samråda med Trafikverket i de fall utbyggnation av skoterledsnätet blir
aktuellt i anslutning till statliga vägar och järnvägar.
Kommunen är medveten om att det i dagsläget inte finns några planer på att återupprusta
delen Arvidsjaur-Jörn men vidhåller att ett nyöppnande av sträckan Arvidsjaur-Jörn skulle bli
en viktig länk i järnvägsnätet och möjliggöra att godstransporter kunde flyttas över från väg
till järnväg. Arvidsjaurs kommun har även tagit del av en förstudie gällande en tågtestbana
för spårbunden trafik mellan Arvidsjaur och Jörn. Kommunen ser positivt på förslaget och
har lagt in en rekommendation om detta i planen. Samråd med bland andra samebyarna och
Försvarsmakten är viktigt för det fortsatta arbetet. Avsnittet om tvärbanan Arvidsjaur-Jörn
har uppdaterats och utvecklats.
Planen har kompletterats med en skrivning om att frågan om att uppgradera riksväg 95 till
europaväg bör drivas tillsammans med Skellefteå kommun. En rekommendation om att
kommunen bör arbeta för att tillvarata de möjligheter till regional samverkan och utveckling
som planerad byggnation av Tjernfjellstunneln ger har också lagts in i planen.
Kommunen är medveten om att det är länsstyrelsen som rekommenderar vägar för farligt
gods. Kommunen har dock möjlighet att till länsstyrelsen ansöka om en ändring.
Texten har kompletterats med en upplysning om att byggfria avståndet även gäller E45.
Kommunen är medveten om problemen med skador i skog och mark som resultat av att
regler kring skotertrafiken ej följs. Av planen framgår att kommunen, tillsammans med
skoterklubbarna och övriga aktörer, bör verka för att en fungerande snöskotertrafik kan
bedrivas utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. För vidare
information om markägarens rättigheter och skoterförarens skyldigheter se
Naturvårdsverkets handbok om terrängkörning 2005:1, sid 15-16.
Kommunen gör bedömningen att förslagen om ny bro över Arvidsjaursjön och ny väg mellan
Laukervägen och Sten Laestadiusväg varken är realistiska eller prioriterade.
I länstransportplanen för Norrbottens län för perioden 2010-2021 framgår att satsningar på
gång- och cykelvägnätet är prioriterade och utgör en viktig aspekt för att stärka
förutsättningarna för klimatsmart och jämställt resande i kvinnors, mäns och barns närmiljö.
En rekommendation har lagts in i planen om att kommunen bör verka för att Trafikverket
bygger gång- och cykelvägar längs Abmorvägen i Moskosel, riksväg 373 i Abborrträsk samt
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riksväg 52 i Glommersträsk. För att åstadkomma detta på ett bra sätt och samtidigt sänka
hastigheterna på vägarna kan en avsmalning av körbanan på vägarna bli aktuellt för att
använda utrymmet för gång- och cykelvägen.
Vad beträffar Arvidsjaurs tätort har kommunen kontinuerligt arbetat med att bygga ut gångoch cykelvägnätet 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.
Kommunen bedömer inte att föreslagen planfri korsning samt ombyggnad av väg i
Abborrträsk är utgör prioriterade åtgärder.
I kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter anges att tomgångskörning är tillåtet under
högst en minut inom alla detaljplanerade områden samt områden som faller inom begreppet
samlad bebyggelse (det som med dagens lagstiftning kallas sammanhållen bebyggelse). Att
tillse efterlevnaden av de allmänna trafikreglerna samt tomgångsförbudet är polisiära frågor.
Enligt kommunens rutiner plogar kommunen när det snöat minst 6 cm. Plogningen utförs i
huvudsak vid 4-5-tiden på morgonen. Kommunen har årligen stora kostnader för
snöröjningen och bedömer inte att utökad plogning är en prioriterat.
Kommunen gör bedömningen att det i dagsläget inte råder någon brist på allmänna
parkeringsplatser inom Arvidsjaurs samhälle. Tekniska kontoret gör varje år mätningar som
styrker detta förhållningssätt. Även om det vid något tillfälle skulle vara fullt på något ställe i
centrum finns ytterligare parkeringsplatser inom gångavstånd.
Kommunen instämmer i att hastighetsgränserna på kommunens större statliga vägar är av
stor vikt för kommunens utveckling. Följande stycke och rekommendation har lagts in i
översiktplanen:
”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 hastighetsgränserna var att hitta en balans mellan kraven på
trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och
jämställdhet. Översynen ledde till ett 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, biltestare, 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.”
Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Kommunen kan förelägga verksamhetsutövaren/fastighetsägaren/den som skräpat ner att
städa. Kommunen har tagit kontakt med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare i
syfte att förbättra miljön vid järnvägen.
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Kommunen ser inget problem med att lastbilar åker längs Storgatan förutsatt att det inte rör
sig om farligt gods. I planen har angivits att kommunen vidare bör utreda förutsättningarna
för att ändra rekommenderad väg för farligt gods till Järnvägsgatan eller Sten Laestadiusväg.
Kommunen har inte för avsikt att leda om övrig trafik till dessa vägar varför caféer och
parkering inte bedöms behöva utvecklas.
Kommunen instämmer inte i åsikten att en del av Storgatan borde göras om till gågata. Att
trafiken leds genom centrala Arvidsjaur är av stort värde för centrumhandeln.
Under 2014 byggdes en mindre cirkulationsplats i korsningen Järnvägsgatan –
Västlundavägen. Rekommendationen om att bygga denna har därför tagits bort.
Dokumentet är tänkt att utgöra en översikts- och tillväxtplan för hela kommunen och
kommunen anser att dokumentet fyller denna funktion.
Skoterföreningen har en begränsad budget för skoterleder och har stora problem att
finansiera underhållet av skoterlederna. Vilka skoterleder som kommer att kunna underhållas
blir därför en fråga för skoterföreningen.
Rekommendationen i planen har ändrats till; kommunen bör, tillsammans med näringslivet,
utreda frågan om truckstop/parkering för långa fordon.
En skrivning om att kommunen är positiv till byggandet av Norrbottniabanan har lagts in i
planen.

Arvidsjaurs flygplats
Lennart Öhman
Mark bör reserveras för ytterligare en landningsbana samt längre landningsbanor. Detta skulle även
skapa möjligheter för flygplanstester. Inom detta instängslade utökade område bör kommunen se till
att det inom en snar framtid finns möjlighet till ”secret” testning av bilar och flygplansmodeller. Om
kommunen sedan tillhandhåller frys-garage och isbanor eller låter företag uppföra dessa är en annan
sak. Det är dags att redan nu planera för en ny stadsdel.
Centerpartiet
Helt avgörande för utvecklingen i Arvidsjaurs kommun är Arvidsjaurs flygplats, varför
förutsättningarna för flygplatsen måste prioriteras.
Arvidsjaurs flygplats
Arvidsjaurs flygplats arbetar med projektet ”Flygplatsutveckling”. Projektet handlar om forskning
och utveckling, test och provning av fälthållningsfordon, banfriktion m.m. för flygplatser och
tillverkare i Europa. Flygplatsen har köpt 180 hektar mark av Sveaskog norr om flygplatsen där
flygplatsen planerar utveckling av detta projekt, utkast till ritningar bifogas. Det är för oss viktigt att
det kommer med i översiktsplanen så vi slipper ansöka om ändring när vi ska börja sätta spaden i
jorden.
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden föreslår att ett antal punkter lyfts fram och i vissa fall kompletteras eller slås ihop.
Nämnden anser att dessa punkter är av största vikt i planen.
 Kommunen bör verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som riksintresse (formulering)
Synpunkt från samrådsmöte
Landningsbanan på flygplatsen borde utökas. Den borde sättas vinkelrät mot den befintliga
landningsbanans södra delar. Detta kan medföra att vissa industri/biltestområden måste ses över och
dimensioneras om.

Kommentar
För att möjliggöra eventuell framtida utbyggnad av flygplatsen har kringliggande
markområden reserverats för ändamålet i samråd med Arvidsjaurs flygplats. Området för
framtida utbyggnad av flygplatsen har justerats till att omfatta fastighetsgränsen för det
område som flygplatsen nu köpt från Sveaskog. För att på bästa säkerställa flygplatsens
framtida utveckling bör en ny detaljplan upprättas.
Texten har justerats i enlighet med miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens förslag.
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Vindkraft
Lauker Lövvikens Byastugeförening
Lauker by är för vindkraftverk och eniga om detta.
Anders Henriksson
Varför denna njugghet att lägga in vindkraftens tänkta/möjliga etableringsområden som är en
reparabel verksamhet i motsats till den planerade gruvverksamheten?
Centerpartiet
Den antagna vindkraftsplanen är väl genomarbetad och tar hänsyn till de förutsättningar som finns
för vindkraft i kommunen.
Centerpartiet har inställningen att kommunen ska formulera en vindkraftspolicy om fördelning av
bygdepeng innan avtal skrivs med vindkraftsbolag.
Synpunkt från samrådsmöte
Fiskträsk, det område som är utmarkerat som lämpligt för Vindbruk är egentligen inte alls det enligt
en studie som gjorts. Det är för svag vind, för brant och det finns inga elledningar. Detta område är
inte heller lämpligt för vindbruk då det skulle störa naturliv och turistnäring.
Kommentar
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.
Kommunen bedömer att tillägget fortfarande är aktuellt varför frågor om eventuellt lämpliga
platser för vindkraftsetableringar inte avses behandlas i denna plan.
För den som är intresserad av att etablera vindkraft på en annan plats än den som är utpekad i
ovan nämnt tillägg är det dock möjligt påbörja en sådan tillståndsprocess, även om området
inte är utpekat i det tillägg som nyligen antogs. I dessa fall får fullmäktige ta ställning till hur
kommunen ska förhålla sig till frågan.
Kommunen har valt att inte utarbeta någon vindkraftspolicy utan hanterar frågan om
bygdepeng i varje enskilt fall.

Innovation och förnyelse
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Centerpartiet
För att säkerställa att det finns kompetens att både driva och utveckla de gröna näringarna och dess
företag bör de gröna näringarna kompetensförsörjas.
I planförslaget saknas tankar om hur kommunen tänker bidra till att säkerställa
livsmedelsproduktionen i framtiden.
De gröna näringarna är en tillgång i kommunens integrationsarbete och bör tas bättre tillvara.
Det är företag och företagare i privat sektor som skapar jobb och ger skatteintäkter åt kommunen.
Därför är det av yttersta vikt att Arvidsjaurs kommun har Sveriges bästa företagsklimat.
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Kommunen bör öppna upp för att privata aktörer i större utsträckning får och kan bidra till
samhället i de sektorer där det offentliga idag är en ensam aktör, exempelvis omsorg, hemtjänst,
habilitering och rehabilitering.
Ekoturism, kulturturism och sommarturism är områden där tillväxtmöjligheter finns.
Kommunen bör utveckla sommarturismen så att säsongsanställningarna kan övergå i åretrunt/tillsvidareanställningar.
Arvidsjaurs kommun bör aktivt arbeta för att lösgöra kapital från exempelvis inlandsinnovation för
att micro- och småföretagare i kommunen får ökad tillgång till både sådd- och riskkapital,
exempelvis genom en så kallad tillväxtkassa som man gjort i Jämtland. Ett lokalt ägande av
riskkapitalet borgar för att kapitalet används på bästa sätt och kommer kommunens växande och
investerande företag till gagn.
LRF
De gröna näringarna är i många fall underutnyttjade när det kommer till omsorg, habilitering och
rehabilitering. Det finns evidens för att vägen tillbaka i arbetsmarknaden kan gå via de gröna
näringarna. Här finns en stor utvecklingspotential både hos offentliga och privata aktörer. LRF har
länge arbetat med att lansera grön omsorg där lantbrukare och företagare aktivt arbetar med
rehabilitering i sin verksamhet på gården. Här finns utvecklingspotential i Arvidsjaurs kommun.
Centerpartiet
Det behövs aktiva insatser för att öka incitamenten för de gröna näringarna att verkligen bruka de
cirka 1500 ha av obrukad åkerareal som är möjlig att återställa till produktion.
Centerpartiet håller med om analysen om att det finns stora förutsättningar för tillväxt på
landsbygden. Arvidsjaur har ett gott läge när det gäller vinterturism. Men det finns också en stor
utvecklingspotential inom sommarturismen. En sådan satsning skulle kunna skapa året-runt-jobb till
de som är säsongsanställda idag.
Inom skogsnäringen finns stora förutsättningar för att i ökad utsträckning ta tillvara på det
biobränsle som nu lämnas kvar.
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun anser att Arvidsjaurs kommun i sin översikts- och tillväxtplan bör betona de
mellankommunala frågorna tydligare, speciellt de som rör näringsliv och infrastruktur.
Skogs- och träindustri, mineralutvinning, energi- och miljöteknik samt besöksnäring är
betydelsefulla näringsverksamheter för Arvidsjaur liksom för hela den omgivande regionen. I
planen framgår inte det nuvarande samspelet mellan kommunerna och det för framtiden allt ökande
behovet av samverkan med omgivningen på dessa områden. Planförslaget borde kompletteras med
tydligare åtgärder som visar det lokala näringslivets kopplingar till regionen i stort.
Vänsterpartiet
Tveksamt med fiskodling ur ett miljöperspektiv.
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Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden
Nämnden föreslår att ett antal punkter lyfts fram och i vissa fall kompletteras eller slås ihop.
Nämnden anser att dessa punkter är av största vikt i planen.
 Områden för biltestverksamhet/industri finns utlagda i planen. Vissa av områdena skulle
också kunna vara lämpliga för serverlokaler.
 Kommunen bör verka för utveckling av infrastruktur och kommunikationer som är av största
vikt för näringslivet.
 Kommunen bör verka för att verksamheten vid Armens Jägarbataljon bibehålls och
utvecklas.
Synpunkt från samrådsmöte
Vittjåkks framtid borde behandlas i planen. Kommunen borde försöka byta ut marken på Vittjåkk så
att det inte längre är ett naturreservat. Detta för att en entreprenör ska kunna skapa en vinstdrivande
verksamhet istället. Arvidsjaurs kommun förlorar turisterna till Malå i och med att Vittjåkk nu inte
ska drivas.
Har kommunen någon process för att förenkla för företag? Har berörda satt sig ner för att fundera
på hur man kan förenkla?
Bygglov tar idag 2-3 månader, det är alldeles för lång tid.
Om man ska byta ut sin butiksskyltning måste man ansöka om bygglov, detta måste kunna
förenklas på något sätt.
Företagarna har pratat om att man vill ha mer samverkan och framför allt en kontaktyta med
politiker där man kan ta upp småsaker och där politikerna kan ställa frågor. Mötet skulle kunna
hållas två gånger om året på regelbunden basis. På ett sådant möte skulle man kunna diskutera
småsaker som är viktiga för den enskilda företagaren, exempelvis för handeln bortsopning av grus
på våren. Då vet man åtminstone om hur planeringen ser ut, vilket är mycket bättre än att bli
negativt överraskad.
Det är otroligt viktigt att det finns en ÖP och kartor som stämmer.
Ett problem med ÖTP är att den beskriver utvecklingen på lång sikt, en företagare vill ha tillväxt
nu.
De tomter som kommunen äger i Abborrträsk borde ägnas åt turism eller biltest istället.
Kommentar
Kommunen instämmer i att ett gott företagsklimat är av största vikt för kommunens
utveckling. Rekommendationen under ”Innovation och förnyelse har justerats till;
”Kommunen bör utveckla företagsklimatet och hanteringen av information och service mot
alla våra kunder och medborgare.”
De rekommendationer som nämnts av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har lyfts fram.
I samrådsförslaget anges som rekommendation att möjligheten att ändra bestämmelserna för
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Vittjåkk-Akkanålkes naturreservat för att möjliggöra utveckling av skidanläggningen med
boendemöjligheter bör undersökas. Kommunen har nu en pågående dialog med länsstyrelsen och
Naturvårdsverket om möjligheten att friköpa mark och tillse att bestämmelserna möjliggör en
utveckling av anläggningen med hotell och stugor. Rekommendationen har ändras i enlighet med
ovanstående.

Kommunen instämmer i att det är av stor vikt att i så stor utsträckning det är möjligt förenkla
de kommunala processerna för medborgare och näringsliv. Under avsnittet Innovation och
Förnyelse anges därför att ”kommunen bör utveckla hanteringen av information och service mot
alla våra kunder och medborgare”.
Kommunen instämmer i vikten av samverkan och ställer sig positiva till att skapa kontaktytor
mellan näringslivet och politiker där näringslivet har möjlighet att lyfta viktiga frågor.
En text om utvecklingspotentialen i de gröna näringarna har lagts in i planen.
Lärcentra försöker löpande att anpassa sitt utbud efter vad marknaden efterfrågar. Ideum
bedriver en verksamhet där skogsplanterare och skogsröjare certifieras.
Kommunen anser inte att frågan om eventuella privata utförare behöver behandlas i
översikts- och tillväxtplanen.
Kommunen instämmer i att det finns stor utvecklingspotential gällande exempelvis
ekoturism, kulturturism, skoterturism och sommarturism. En central fråga i detta är att
paketera och marknadsföra befintligt utbud av vad som finns att se och göra. Ett
förtydligande om detta har gjorts i planen. Centralt för skoterturismens utveckling är väl
fungerande skoterleder.
Kommunen tror inte på bildandet av en så kallad tillväxtkassa då det redan idag finns många
ställen i Norrbotten där kommuner kan stödja företag att hämta pengar exempelvis
regleringsmedlen, medel från länsstyrelsen och olika EU-bidrag.
Arvidsjaurs kommun instämmer i Skellefteå kommuns beskrivning av näringslivets
kopplingar och ser positivt på ett utökat samarbete i dessa frågor.
Rekommendationen om fiskodling har tagits bort från planen.
Enligt plan och bygglagen 9 Kap 27§ ska byggnadsnämnden handlägga ärenden om lov och
förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio
veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Ett enkelt bygglov tar
dock normalt endast ett par dagar och förvaltningens ambition är att ha så korta
handläggningstider som möjligt.
Enligt plan och byggförordningen 6 Kap 3 § krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller
väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av en detaljplan.
Kommunen vill även påpeka vikten av skyltning för att skapa ett attraktivt centrum.
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Om en intressent dyker upp gällande de färdiga villatomterna i Abborrträsk och vill starta
näringsverksamhet eller bygga bostäder får kommunen ta ställning till denna enskilda
förfrågan och titta på fastigheternas bokförda värde.

Besöksnäring
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Allemansrättens regler utformades med tanke på enskilda personers rörelsefrihet i skog och mark,
inte för att någon affärsmässigt ska använda marken. När marken utnyttjas regelbundet är risken
stor för att verksamheten ger upphov till skador och olägenheter. Därför är det viktigt att alltid ha
markägarens tillstånd vid kommersiellt nyttjande av annans mark. Miljöbalken, 12 Kap 6 §
föreskriver även att anmälan för samråd med kommun eller länsstyrelse ska ske vid verksamhet
eller åtgärd som kan medföra förändring av naturmiljön. Samråd bör i sådana fall ske med berörda
markägare. Kommunen eller länsstyrelsen kan vid behov komma med förelägganden eller förbjuda
aktiviteten. Den som vållar skadan kan bli skadeståndsskyldig.
Centerpartiet
Genom att ytterligare marknadsföra våra naturtillgångar och låta privata aktörer utveckla sin
turismnäring kan vi också skapa tillväxt. Detsamma gäller kulturturism. Den unika position som
Arvidsjaur har med sin samiska kultur men också sin nybyggarkultur är utvecklingsbar på samma
sätt som ekoturismen.
När det gäller fiske och möjlighet till ett rikt friluftsliv ska kommunen underlätta för de befintliga
aktörerna så som företag och föreningar att nå sin a mål på ett sätt som gynnar hela kommunens
tillväxt. Kommunen ska i första hand fokusera på det som är primärt för en kommun att arbeta med
och i övrigt stödja privata initiativ inom gällande lagar och regler.
Sonny Holmberg
På sidan 35 framgår att det finns önskemål om en utveckling av Nasaleden samt att det finns goda
möjligheter till samverkan med andra kommuner. Meningen ” Vid en sådan satsning är det av yttersta
vikt att det finns en långsikt hållbar plan för underhåll och skötsel av leden” bör tas bort då det inte är
relevant utan endast ett sätt att inte göra något.
Rekommendationen på sidan 36 om destinationsutveckling bör ändras till ”Kommunen bör i samverkan
med turistföretagen verka för destinationsutveckling och marknadsföring av platsen Arvidsjaurs
kommun.”
Rekommendationen på sidan 36 om kompetensutveckling bör ändras till ”Kommunen bör i samverkan
med näringslivet skapa förutsättningar för kvalitets- och kompetensutveckling i näringslivet.”
Rekommendationen på sidan 36 om reseanledningar bör ändras till ”Kommunen ska i samverkan med
turistföretagen medverka till fler reseanledningar skapas”.
Synpunkt från samrådsmöte
Det borde finnas fler aktiviteter för turisterna. Detta borde prioriteras före nya bäddar.
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Enligt studier är det barnen som bestämmer vart man ska semestra. Vi behöver något som attraherar
barn.
Byskeälven borde marknadsföras som turismområde. Kommunen borde utveckla en camping där.
Finska turister ökar mer och mer. De åker skoter och jagar småfåglar. Idag uppgår det till 300
gästnätter. Det detta måste tas till vara på och vi ska se till att de trivs.
Synpunkter från samrådsmöte med Mausjaure Sameby





Områdena för turistverksamhet inom Vittjåkk är i stora drag OK men mer information kring
verksamhet krävs för att avgöra.
Tjärnheden är OK.
Jaktturismen kan utvecklas men Länsstyrelsen begränsar detta.
Hundspannsföretagare och skoteråkare måste bli hårt reglerade.

Kommentar
Kommunen är medveten om de problem som kan uppstå om allemansrätten nyttjas
kommersiellt på ett felaktigt sätt men bedömer inte att några särskilda rekommendationer
behövs kring detta i översiktsplanen.
Friluftsliv, motion, idrott och turism är prioriterade områden i Arvidsjaurs kommun.
Kommunen vill vara en outdoor kommun där det finns ett bra utbud av kanotleder och
vandringsleder samt marknadsföra de vackra besöksmål som finns inom kommunen.
Sveaskog håller på att rusta Flottarleden mellan Burmabron och Trollforsen som kommer att
invigas i vår. Kommunen har under hösten 2014 bedrivit ett projekt kring vandringsleder och
har ansökt om ytterligare medel för 2015. Kommunen ser att det finns flera leder inom
kommunen som har potential att utvecklas om man hittar ett system för upprustning och
underhåll. Kommunen bör verka för att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur
för vandringsleder och kanotleder. Besöksnäring med outdoor profil utgör en areell näring.
Översiktsplanen har kompletterats i detta avseende.
Rekommendationerna har omformulerats för att tydliggöra vikten av samverkan.
Kommunen instämmer i vikten av fler aktiviteter för turisterna samt att det är av stor vikt
med aktiviteter som attraherar barn. I planen finns beskrivet att besöksnäringen bör
kompletteras med någon ny typ av attraktion eller ett breddat utbud av aktiviteter att se och
göra på egen hand. Det nyligen etablerade leklandet utgör ett positivt tillskott i detta. För
kommunens del handlar det om att informera om och marknadsföra kommunens turistiska
utbud samt delta i produktutvecklingen och bidra till en fungerade infrastruktur.
Kommunen instämmer i vikten av destinationsutveckling och marknadsföring. Byskeälven är
ett exempel på platser som ingår i denna strategi. Kommunen har på plankartan lagt in ett
område för landsbygdsutveckling i strandnära läge där det skulle vara möjligt för någon
entreprenör att utveckla en campingverksamhet.
Kommunen instämmer i att det finns potential i jakt- och fisketurismen, men att det krävs fler
aktiva entreprenörer inom området samt resurser till marknadsföring.
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Testverksamhet
Lauker Lövvikens Byastugeförening
Föreningen anser att Mörtträsksjön, Östra Kikkejaur samt samtliga berg inom området är lämpliga
platser för näringsutveckling.
Lennart Öhman
Akkavareberget, Prästbergets västra del (som syns från Klockstaterminalen) samt Grundträskberget
(nära vägen till Skatträsk, intill vägen till Malå) skulle vara lämpliga backar för biltestverksamhet.
Klimatförändringen innebär behov av landbaserade konstfrusna banor. Lämpliga områden måste
anges reserveras, exempelvis flygfältet och Saltmyran. Dessutom behöver kommunen kunna
reservera platser för testning utan insyn. Tänkbart för detta är utökat avspärrat militärt område och
inom utökat flygplatsområde.
Merparten av bilarna som testas i norra Sverige kommer att köras på höghastighetsvägar. För det
ändamålet bör kommunen börja planera för sådana sträckor i samarbete med Trafikverket. Ett
förslag är att cirka 5 ödemilsväg på sträckan Arvidsjaur-Arjeplog tas med i den nationella planen
som höghastighetsväg. En följd av detta är också att snabbare sjuktransporter räddar liv.
Lars Ralph
Som jag framfört i annat sammanhang, ger kommunens planerade översikts- och tillväxtplan
intrycket att det gäller att det gäller att urskillningslöst förse kommunen med maximalt antal
testbanor, helt utan hänsyn till nuvarande användningsområden eller tanke på den ökande turismen
och det gäller både vandringsturism och bosättningar.
Testområdena 74 och 14 är olämpliga och bör avföras ur översiktsplanen. Område nummer 74
ligger mellan Reivo och Sveriges största ekopark Tjadnes-Nimtek med tretåig hackspett, lavskrika,
havsörn, kungsörn, fiskgjuse, björn, lo, utter, tjäder. Där finns hus på en ö och ett stugområde utmed
vägen väster om sjön. Detta skulle även skära av renarnas område och utgör riksintresse för
rennäringen. Område 14 är placerat på Natura 2000-område. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen
(s.12) är områden för industri/testbanor placerade där det inte finns några motstående intressen,
vilket inte stämmer.
Sjön Västra Kikkejaur har ett högt kulturhistoriskt värde och är Natura 2000-klassad bör bevaras
från planerad testbana 14.
Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning
Område 12 för möjliga områden för testverksamhet är enligt vår (markägarens) uppfattning fel
utritat på kartan, på kartan nedan är rätt område rastrerat.
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Åke Kågström
Område för biltestverksamhet och industri ligger på fastigheten Mellannäs 2:1 som ägs av Åke
Kågström. Området kommer att utgöra bullerrisker och ligger i mycket nära anslutning till
bebyggelse. Rekreation och tystnaden i området försämras kraftigt vid en eventuell etablering.
Områdena 63, 68, 69, 75 (vid flygplatsen) bör tas bort från planen. Samebyns flyttled går genom
området och över sjön Abborrträsket, vilket är ytterligare en anledning till att begränsa området.
Planerna väcker olust då tystnaden nyss har återvänt då flygskolans verksamhet just upphört och jag
bär en övertygelse om att miljödomen för den verksamheten inte efterlevdes. När ny bullrande
verksamhet planeras väcker detta nya farhågor om att bli dränkt och överkörd med hänvisning till
att vara en gnällspik.
Wolfgang Maus och Saskia Ehrhardt
Turismen är helt klart framtidens största ”industri” och för att kunna ta del av turismens fördelar bör
Arvidsjaurs kommun planera klokt och behålla helhetssynen. I kartan till översiktsplanen finns
planer på industri/testverksamhet på flera ställen längs turistvägarna E45, väg 95 och väg 365,
områdena nummer 13, 48, 72, 47, 53, 57 och 58. Det är oerhört viktigt att inte förstöra den
befintliga landskapsbilden utmed turistvägarna. Det är saknaden av synlig mänsklig aktivitet som
drar turisterna hit och som är Arvidsjaurs kommuns största tillgång. Effekten av att resa långt utan
mycket mänsklig aktivitet är även att turisterna ser fram emot nästa samhälle där man bland annat
kan shoppa och gå på restaurang. Turisternas syn på landskapet borde vara något som alltid finns
framför ögonen i kommunens samhällsplanering.
Ett specifikt exempel är områdena 57 och 58, kring korsningen 95/365 utanför Glommersträsk.
Placeringen av industri utmed korsningen kommer att påtagligt förstöra landskapsupplevelsen för
turisterna på båda vägar och kommer antagligen inte att gynna Glommersträsk inre näringsliv.
Helhetssynen innebär att det tänkta industrihuset på nr. 58 tillexempel byggs i närheten av den
gamla järnvägsstationen i Glommersträsk. Järnvägen mellan Arvidsjaur och Jörn planeras att rustas
upp för tåg-testverksamhet och därefter kunde den ju i princip användas även för person- och
godstransport och möjliggöra pendling till industrihuset. En sådan placering skulle också bjuda in
arbetsfolket att handla i byn och besöka matställen under lunchrasten.

24

Samrådsredogörelse

Synpunkt på samrådsmöte
Område 58 i översiktsplanen bör tas bort och ej vara dedikerat till industri. Däremot bör område 57
behållas.
Det borde finnas biltestbanor som det är is på redan i oktober för biltestnäringen.
Moskosel borde få fler områden för industri/testbana för bil.
Är det verkligen smart att lägga ett testområde bredvid ett turistområde. Här menas turistområde 22
på kartan samt industriområde 16. Dels på grund av säkerhet och dels på grund av sekretess.
Akkavare borde få ett biltestområde för bergsbiltest.
Anders Henriksson
Det tänkta testbaneområdet Stormyrliden Glommersträsk (nr 58) bör tas bort.
Inger Almström
Fastigheten Glommersträsk 7:17 ska inte ingå i något industriområde. Det finns ingen som helst
industri som i nuläget är intresserad av att etablera sig där, annat än miljöstörande, vilket jag å det
starkaste protesterar mot då det inte har varit något samråd angående någon sådan. Ett lämpligt nytt
industriområde, istället för Stormyrliden (nr 58), i Glommersträsk är istället marken i anslutning till
sågen. Från sågens framsida sett grusväg vänster om sågen, följ den grusvägen upp på asfaltsvägen
och tag tillbaka mot Glommersträsk. Där finns ett område med alla samordningsfördelar med sågen;
vatten, avlopp och bredbandsanslutning. Stormyrliden är en allt för värdefull naturresurs för att
göras till industriområde. Dessutom måste man betänka lidandet för de människor som bor och
verkar där och bidrar till samhällsutvecklingen. Det är lättare att stödja befintliga företag, bosatta
och få ett positivt resultat än att skaffa nya företag och få människor utan anknytning att bosätta sig.
Lars Ralph
Testområdet Stormyrliden utgår lämpligen.
Synpunkt på samrådsmöte
Område 58 i översiktsplanen bör tas bort och ej vara dedikerat till industri. Däremot bör område 57
behållas.
Synpunkter från samrådsmöte med Östra Kikkejaure Sameby











Område 17 kan inte accepteras. Detta är trivselområde för renar.
Slengmyran är mycket värdefull mark för ÖK, strövområde för renarna.
Område 36 och 37 kan inte accepteras.
Område 18 och 9 ÖK har inget att erinra.
Område 6 OK men det kan inte ske någon utvidgning.
Område 67 kan inte accepteras.
Område 50 och 61 är redan befintligt.
Område 51 kan inte accepteras.
Område 66, som är en tjärn, OK.
Område 52 och 62, kan inte accepteras för serverhall, ej heller åretruntverksamhet.
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Delar av område 75 förs det diskussioner kring redan idag. ÖK kommer inte acceptera detta område
för utbyggnad.
Område 29 kan utökas.
Område 63 är utritad flyttled och kan inte accepteras.
Område 70 OK.
Område 75, 69, 78, 63 och 69 borde modifieras.
Område 12 kan möjligtvis vara OK.
Förslag läggs att binda ihop område 6 och 9.

Synpunkter från samrådsmöte med Västra Kikkejaure Sameby













Industriområde 73 på kommuntäckande kartan är OK.
VK påpekar att område 73 är en torvtäkt och att brytning skall ske fram till 2020.
Industriområdet Börstberget (nr 48) är ”heligt”. VK kan inte acceptera detta område i planen.
VK uppger att område 54 stör minst för alla samebyar.
Område 10,11 och 49 kan eventuellt diskuteras efter omdragning av led.
Område 20 för tågtest diskuteras och VK vill veta mer om hur samebyn berörs.
Område 25 och 26 är med i den äldre översiktsplanen.
Området bortanför rondellen får ligga kvar i enlighet med tidigare översiktsplan. Det går ett stängsel
över mitten på detta område.
Område 16 och 22 är utsatta då biltestarna efterfrågar alpvägsbanor. VK föreslår sådana banor i
Akkavare. Område 16 medför problem för VK.
Område 74 ligger inom fritt strövområde och är både ett nyckel- och kärnområde för renskötseln. Ett
av VK’s mest värdefulla höst- och förvinter land. Modifikation av området diskuteras. Renhagar
ligger i sydöstra och sydvästra hörnen. Område 74 kan kompenseras med område för lansbanor söder
om område 30, upptill kraftledningen. Bergbanor möjliga.
Kläppenområdet kan användas för att utöka område 13.

Synpunkter från samrådsmöte med Mausjaure Sameby












Område 13 och 53 kan under inga omständigheter accepteras.
Om det blir testbana på tvärbanan kan inte biltest accepteras. Järnvägstestbana kan accepteras fram
till Orrkammen och godstrafik i 30km/h. Överlag är det mycket problematiskt nordväst om Jörn.
Inga sjöar är problem för biltestbanor.
För tågtest är område 23 och 28 mer fördelaktigt. Område 20 är OK men inte resten av tvärbanan.
Område 54 kan möjligtvis accepteras om inte tvärbanan tas i anspråk. Område 20 måste stängslas in,
men med möjlighet till passage.
Område 16 är troligtvis inte möjlig men det beror på vilken verksamhet och storlek på verksamhet.
Område 43 och 42 är OK men Svaipa kan vara negativa.
Område 19 löser Mausajur med biltestföretaget. Men området är utritat över hela renhagen. Detta
bör anpassas i planen.
Halva området 16 är OK, den halva som ligger inom den fördjupade planen på Arvidsjaurs samhälle.
Område 55 och 56 ligger ut med anläggningar och kan inte accepteras.
Område 7 och 58 accepteras helst inte.
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Område 57 kan accepteras.
Det finns möjligheter att utvidga 54 i sydostlig riktning men detta under förutsättning att det inte blir
några testbanor på järnvägen.

Kommentar
MKB:n har omarbetats.
Arvidsjaurs kommun anser inte att det vore möjligt eller önskvärt att delar av vägsträckan
Arvidsjaur – Arjeplog blev höghastighetstestväg eftersom att vägen även i så fall skulle
nyttjas för reguljär trafik.
Områden för industri/testbana bil har även lagts ut på Pjeskersjön, Lullejaur, Storavan,
Hundträsket, Auktsjaursjön, Grundträskberget samt på Såkevare.
Vad gäller önskemålen från Lauker Lövvikens Byastugeförening om att lägga ut Östra
Kikkejaur, Mörtträsksjön samt samtliga berg inom området för näringslivsutveckling ser
Arvidsjaurs kommun större potential i redan inlagda området och har därför valt att inte
lägga ut dessa områden i planen.
Åke Kågström har framfört synpunkter kring föreslagna biltestområden i anslutning till sin
egen fastighet. Biltestområdet har justerats så att den fastighet Åke Kågström äger inte
omfattas av biltestområdet. Arvidsjaurs kommun gör bedömningen att biltestområdena i
närheten av Arvidsjaurs flygplats inte bör innebära någon avsevärt störning för boende i
närheten av områdena. Om någon aktör skulle inkomma med en anmälan till kommunen om
att man avser att starta testverksamhet inom området skickar kommunen ärendet för yttrande
till de som bedöms vara berörda av frågan. Kommunen kan, om det skulle visa sig
nödvändigt, även ställa villkor gällande ljudnivåer som ska följas av verksamhetsutövaren.
Biltest/industriområde 58 har anpassats så att området inte omfattar fastigheten
Glommersträsk 7:17.
Område 12 är utökat efter synpunkter från markägaren.
Arvidsjaurs kommun har tagit del av en förstudie gällande en tågtestbana för spårbunden
trafik mellan Arvidsjaur och Jörn. Kommunen ser positivt på förslaget och har lagt in en
rekommendation om detta i planen. Samråd med bland andra samebyarna och
Försvarsmakten är viktigt i det fortsatta arbetet.
Arvidsjaurs kommun anser inte att områdena 74 och 14 är olämpliga områden. Delar av
områdena 14 och 74 utgör riksintresse för naturvård samt Natura-2000 område. Av
bevarandeplanen för Natura-2000 området framgår bland annat att biltrafik, skogsbruk,
vägar, järnvägar och skogsbilvägar samt broar, trummor och passager identifieras som hot
mot riksintresset. Det framgår även att byggande av bostäder och anläggningar inom
vattenområdet kan innebära ökade krav på översvämningsskydd. Utkanten av områdena
omfattas även av riksintresse för rennäringen. Detta innebär behov av hänsyn vid
exploatering men innebär enligt Arvidsjaurs kommun inte att exploateringen är olämplig.
Arvidsjaursjön är ett exempel på möjligheten att förena naturvårdsintresset och riksintresse
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för rennäringen med exploateringsintresset.
Arvidsjaurs kommun instämmer i vikten av turismen för kommunens utveckling samt att den
landskapsbilden med den orörda naturen är en viktig del av attraktionen för externa besökare.
För kommunens fortsatta utveckling är det dock av största vikt att vi kan erbjuda testnäringen
ändamålsenliga markområden och närhet till Arvidsjaurs tätort samt vägar är viktiga
lokaliseringsaspekter för industrin. Näringens behov av insynsskydd innebär också att
skogsridåer ofta sparas mot vägar och andra verksamheter.
Testnäringens behov av insynsskydd och de förhållandevis låga bullernivåerna från
testverksamheten gör att Arvidsjaurs kommun inte heller ser bekymmer med att etablera
testverksamhet i anslutning till skidverksamheten på Prästberget.
Mausjaur sameby har framfört att biltest/industriområde 53, 55 och 56 ligger utmed
samebyns anläggningar och inte kan accepteras. Samebyn har även framfört att område 13
under inga omständigheter kan accepteras. Östra Kikkejaure sameby har framfört att område
51 och 67 inte kan accepteras. Kommunen har valt att ta bort områdena från planen av
hänsyn till rennäringen. Område 19 har justerats så att området inte omfattar renhagen.
Västra Kikkejaure samebys område avgränsas vid Arvidsjaurs samhälle av järnvägen i
sydväst och Arvidsjaursjön i nordost. Arvidsjaurs samhälle utgör därmed en flaskhals för
samebyn varför samebyn upplever stora svårigheter att passera samhället med sina renar.
Västra Kikkejaure sameby har därför lagt fram ett önskemål om en passage söder om
Arvidsjaurs samhälle. En sådan passage skulle beröra Försvarsmaktens område samt
Mausjaur samebyns marker. I syfte att försöka hitta en lösning som skulle kunna komma alla
parter till godo har en arbetsgrupp tillsatts med representanter från Arvidsjaurs kommun,
Västra Kikkejaure sameby, Mausjaur sameby, Försvarsmakten samt Fortifikationsverket.
Områdena 10, 11, 48 och 49 för testverksamhet/industri bedöms endast lämpliga om man
hittar en passage förbi Arvidsjaurs samhälle för Västra Kikkejaure sameby. Ett förbehåll om
detta har lagts in i planen.
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 biltestnäringen, som är så viktig för
kommunens utveckling, är därmed mycket svårt utan att någon sameby anser sig påverkas
negativt. 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. Arvidsjaursjön är ett bra
exempel på hur rennäringen och biltestverksamheten kan samexistera där dialogen mellan
kommun, rennäring, exploatör och statliga myndigheter för att minska påverkan på andra
allmänna intressen är central. Kommunen har därför valt att behålla ett stort antal områden
för industri/testverksamhet där kommunen ser att det finns förutsättningar att exploatera
mark utan att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande.
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Kommunen har valt att inte lägga in något område för biltestverksamhet på Akkavareberget
då platsen har stort turistiskt värde.
Ett nytt område för biltestverksamhet har lagts in på Auktsjaursjön.

Gruvnäring
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Centerpartiet
Kommunen bör vara försiktig i beslutsfattande gällande gruvbrytning på nya platser och då särskilt
där marken är i privat ägo. Stor hänsyn ska visas till markägares åsikter och äganderätten ska
värnas. Kommunen bör vara noggrann i sina utredningar och utom allt tvivel vinnlägga sig om att
området kan återställas efter det att gruvbrytning skett. Vidare bör kommunen säkerställa att kapital
från gruvnäringen via avtal stannar och berikar vårt lokalsamhälle.
Kommentar
Bergsstaten, inte kommunen, är den myndighet som handlägger och beslutar i ärenden som
rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen (1991:45). Kommunen har
dock en positiv inställning till mineralutvinning inom kommunen då man bedömer att
gruvbrytning skulle ha en positiv inverkan på kommunens framtida utveckling. Självklart är
det dock av stor vikt att tillståndsprocessen sköts på ett riktigt sätt och att erforderliga
utredningar görs.
Kommunen instämmer i att kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället. En
rekommendation om detta har lagts in i planen.

Kultur och fritid
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Centerpartiet
Jordbrukslandskapet ska inte bara bevaras, det ska brukas.
Gator, vägar och annan bebyggelse bör inte planeras eller byggas på åkermark.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
När det gäller fiske och möjlighet till ett rikt friluftsliv bör kommunen stödja de befintliga aktörerna
så som företag och föreningar. Det finns ett antal fiskevårdsföreningar in kommunen som med rätt
stöd skulle kunna utveckla möjlighet till alternativa aktiviteter för både turister och ungdomar.
Vänsterpartiet
Även Tjadnesreservatet bör prioriteras.
Klass 9:1
Får vi ungdomar vara med och planera vad som ska finnas i samhället, t.ex. ett ställe där vi
ungdomar kan umgås inomhus?
Skulle kommunen kunna ordna fler eller bättre parker (skate och cykelparker också) och lekplatser?
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Synpunkt från samrådsmöte
Skyltar för naturreservat borde bli bättre. Vi borde vara väldigt glada att vi har alla dessa små
naturreservat i kommunen.
Tjädjevara naturreservat borde tas om hand.
Synpunkter från samrådsmöte med Västra Kikkejaure Sameby
Tjadnäs är lämpligt för upprättande av vandringsleder men Skogsstyrelsen har sagt nej. Vägen längs
reservatsgränsen är mycket dålig.
Kommentar
Formuleringarna i planen vad gäller att bevara jordbrukslandskapet har utvidgats till att även
omfatta brukas. För LIS-området i Järvträsk har angivits att odlingslandskapet i Järvträsk bör
bevaras i möjligaste mån.
Kommunen avser att, så långt det är möjligt, stötta föreningslivet med lokaler, anläggningar
och ekonomiskt stöd.
Kommunen instämmer i vikten av skyltning och skötsel av naturreservaten inom kommunen.
Kommunen anser att staten bör ta ett utökat ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och
marknadsföring av den mark inom kommunen som är skyddad som naturreservat.
Inom Arvidsjaurs kommun finns inget naturreservat vid namnet Tjädjevara, däremot finns
Tjadnesvare naturreservat som är ett relativt stort granurskogsområde i västra delen av Arvidsjaur
kommun. En stig genom reservatet leder fram till en gammal renvall med kåtor, bodar och andra
byggnader. Kommunen har valt att inte lägga in Tjadnes som prioriterat naturreservat då
kommunen inte bedömer detta område ha lika stor turistisk potential som övriga områden.

Kommunen invigde under hösten 2014 en ny kreativ aktivitets- och mötesplats för unga
(Humlan). 22 ungdomar från högstadiet och gymnasiet deltog i arbetet med att planera
verksamheten på individ-, grupp- och organisationsnivå i ett landstingsfinansierat projekt
tillsammans med kultur och fritid och Akademi Norr. Inbjudan till att vara med i gruppen
gick ut till alla ungdomar i kommunen då det är viktigt att ungdomarna själva ska få påverka
både mötesplatsens utformning och innehåll. Förvaltningarna barn och ungdom, kultur och
fritid, socialförvaltningen samt tillväxtenheten kommer att samverka när det gäller personal
till den nya mötesplatsen. Det övergripande ansvaret ligger på kultur och fritid då
Kulturskolan både kommer att inrymmas i lokalerna och erbjuda öppen verksamhet där.
Kommunen planerar för en ny lekplats vid nyborgssjön. Delar av lekplatsen fanns på plats
hösten 2014. Tanken är att sedan fortsätta utveckla området kring Nyborgstjärn. Kommunen
kommer att sträva efter att involvera barn och unga vid utformning av offentliga miljöer för
ungdomar och barn.

Folkhälsa
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Centerpartiet
Skola och barnomsorg bör arbeta mer ingående med att lära barn vad en hälsosam och miljövänlig
kosthållning innebär. Verktygen är skolkök och hemkunskap samt samverkan med organisationer
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som LRF och Hushållningssällskapet som kan bidra med färdiga koncept i hur man anlägger, sköter
och tillagar produkterna ut en skolträdgård.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Den offentliga maten är inte bara ett medel till att uppnå ett korrekt näringsintag. Kommunen bör
sträva efter att både barn och äldre får en matupplevelse som stimulerar alla sinnen och att den
inmundigas i en stressfri miljö.
Centerpartiet
Kommunen måste möta trenden med ökad motion och friskvård genom att säkerställa anläggningar
för dessa aktiviteter på bred front, i samarbete med föreningar och privata aktörer.
Kommentar
I den nu gällande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 ingår Hem- och konsumentkunskap för
år 1-9. All undervisning ska även genomsyras av perspektiven hälsa, ekonomi och miljö för
att få med den sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensionen.
Kommunens verksamheter har vid olika tillfällen gjort försök med skolodlingar. Eftersom att
flertalet tjänster inom verksamheten är ferietjänster samt att alla förskolor utom en stänger
under sommaren har det dock varit praktiskt svårt att få sådana odlingar att fungera.
Kommunen håller för närvarande på att ta fram ett kostpolitiskt program som kommer att
innefatta områden som miljö, folkhälsa, en bra måltidsmiljö, goda, näringsriktiga och säkra
måltider samt spegla lokal matkultur och årstider.
Kommunen avser att, så långt det är möjligt, stötta föreningslivet med lokaler, anläggningar
och ekonomiskt stöd.

Energiförsörjning
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Centerpartiet
Stor utvecklingspotential finns i att i ökad omfattning tillvarata biobränsle inom skogsnäringen.
Kommunen bör uppmuntra enskilda och kollektiva initiativ till att bygga fjärrvärme på fler ställen i
kommunen.
Kommentar
Kommunen ser positivt på användning av biobränsle. I och med Arvidsjaur Energi AB:s
investering i ny fjärrvärmepanna kommer bolaget uteslutande att använda sig av biobränsle
från skogsnäringen.
Kommunen ser positivt på insatser för att i högre utsträckning använda förnyelsebar energi.

IT-samhälle för alla
Lantbrukarnas riksförbund (LRF),
Det är avgörande för kommunens framtid att målet i regeringens digitala agenda genomförs.
Ambitionen bör vara att alla byar och bygder i kommunen har en fullgod täckning av bredband och

31

Samrådsredogörelse

IT-infrastruktur som klarar av att uppnå regeringens ambitioner och slutmål samt morgondagens
digitala teknik. Bra bredband är av största vikt för byarnas attraktivitet och för distansarbete.
Med dagens teknik går det att arbeta på distans om IT-infrastrukturen finns. Dagens
landsbygdsföretagare är komplexa i att de är mångsysslare och likväl som de har kött-, mjölk- eller
grönsaksproduktion, turistverksamhet, skogsskötsel, matupplevelser mm. Kan bedriva
internethandel eller ha annat arbete på distans. Dessa möjligheter måste utökas.
Centerpartiet
Det är av största vikt att kommunen lägger sig vinn om att dra riktigt bredband till byarna för att
skapa attraktivitet.
Synpunkt från samrådsmöte
Det är viktigt att det finns it-infrastruktur i byar som Lauker för att testindustrin ska etablera sig där.
Det står i planen att det är ett mål att de större byarna ska få förbättrad infrastruktur. Vilka är de
större byarna? Är Lauker en av dem?
Kommentar
Kommunen instämmer i vikten av en fungerande IT-infrastruktur. Någon medfinansiering för
utbyggnation av bredband finns dock i dagsläget inte budgeterad. Arvidsjaurstadsnät har idag
höga avskrivningskostnader, vilket gör att utrymmet för ytterligare investeringar utan extern
finansiering är obefintligt under många år framöver. Fiberinfrastruktur har en avskrivningstid
på 40 år. För att minska tröskeln för så kallade byakraftsprojekt runtom i länet bör ske genom
t.ex. IT Norrbotten.
Rekommendationen har justerats enligt nedanstående;
”En gemensam projektsamordning bör ske via t.ex. IT Norrbotten för så kallade
byakraftsprojekt runtom i länet, så att tröskeln för kunna bygga ut fiber i byarna i vår
kommun sänks.”
I texten har även lagts till att det 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.
Arvidsjaurs kommun ser svårigheter i att kunna bygga ut fiber på landsbygden för att nå
målet om bredband av hög kapacitet. Kommunen tror att en potential på landsbygden ligger i
utbyggnad av luftburna system som 4G.
En digital agenda för Arvidsjaurs kommun bör tas fram för att bland annat närmare utreda
och precisera kommunens roll för bredbandsutbyggnaden.
Detta har tydliggjorts i planen.

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
Vänsterpartiet
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Rekommendationerna under kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud (s.57) bör ändras så
att de överensstämmer med kommunens planer och beslut.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Sid 59 Klockarebackens årskurs 1-6 finns numera på Ringelskolan. Tallkottens förskola och
förskoleklass kommer att bedrivas i inköpt villa.
Sid 61 punkt 2, 6, 8, 11, 12, och 13 stryks. Punkt 7 verksamheterna ska utrustas med tidsenliga
verktyg. Punkt 9 sätts som en andra mening i punkt 10.
Synpunkt från samrådsmöte
Någon vuxen borde kunna följa med barnen från skolbussen.
Kommentar
Rekommendationerna och textmaterialet under kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud har uppdaterats.
Kommunen har inte resurser för att avsätta personal för att följa de barn inom kommunen
som åker skolbuss till och från bussen.

Landsbygdsutveckling
Lantbrukarnas riksförbund, Centerpartiet
Arbetet med att marknadsföra Arvidsjaur och dess byar och unika boendemiljöer i Europa bör
intensifieras. Ett incitament till att flytta till glest befolkade områden är att få bo på landet med
naturen inpå knuten och långt till närmsta granne. En stor del av de som flyttar till Arvidsjaur från
andra länder och städer gör det för att bosätta sig på landsbygden.
Kommunen bör göra det möjligt för mindre skolenheter spridda över kommunen. Därför bör
punkten tre under rekommendationer gällande skola och barnomsorg utgå. Kommunen bör öppna
upp för privata initiativ och kooperativ att bidra till att lösa både skolans och barnomsorgens
utmaningar.
Kommunen behöver en genomgripande strategi, typ den man arbetat med i Bjurholms kommun, för
att fylla husen utanför tätorten och därmed skapa inflyttning till byarna.
Kommunen bör öppna upp för lokala initiativ till att bygga privata eller kollektivt ägda
seniorboenden och ungdomslägenheter ute i byarna.
En inventering av tomma hus och möjlighet att bygga lägenheter i byarna bör utredas.
Det är en god ambition kommunen har i att utveckla byarna genom fritidshus och
sommarstugegäster. LRF anser dock att ambitionen för landsbygdsutveckling ligger väl lågt när
man lägger ambitionen vid fritidshus och inte vid åretruntboende.
Attraktiva livsmiljöer går att skapa. Kommunen kan bland annat studera hur Storumans kommun
har arbetat för att bli Sveriges bästa kommun att bo och leva i.
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Kommunen bör också lägga sig vinn om att medvetandegöra och marknadsföra regeringens
satsning med bolånegarantier som går att få via Boverket för att främja byggande på landsbygden.
Att få bo och vistas i hemmiljö blir allt viktigare på ålderns höst. Det är därför viktigt att –
tillsammans med en strategi för ett fortsatt boende i hemmiljön, såväl i tätorten som i byarna öppna
upp för privata aktörer att bidra till det gemensamma genom tex grön omsorg och hemtjänst.
Det är glädjande att planen ser landsbygden som en strategisk resurs. Det är också glädjande att
planen ser landsbygdens tillväxtpotential. Det är en geografisk utmaning att försörja tre samhällen
och ett 40-tal byar.
Det är av största vikt att kommunen inte har för låg ambitionsnivå i de insatser som man riktar till
landsbygden. Målet kan inte vara mindre än att kommunen ska bidra till att öka företagandet i alla
branscher.
Centerpartiet
Kommunen bör se till att det finns ett blandat bostadsbestånd även ute i byarna.
Det är viktigt att det på landsbygden finns samhällsservice som butik, postgång, tidning på
morgonen, kommunikationer och farbara vägar. Det är likaså viktigt med den sociala
infrastrukturen så som barnomsorg, skola och mötesplatser. Med det inte sagt att det är kommunen
som ska leverera allt detta utan det behövs möjligheter för byarna att utvecklas utifrån sina behov
och förutsättningar.
Det finns en stark tillväxtkraft i de gröna näringarna, landsbygdens företag och civilsamhället.
Kommunen måste öppna upp för andra driftsformer.
Lantbrukarnas riksförbund
Kommunens förmåga att skapa positivt tänkande och se möjligheter är viktiga signaler för att skapa
tillväxt i byarna och på landsbygden. Att avfolkning sker i delar av kommunen kan tillskrivas den
globala trenden som urbaniseringen är och därmed en utmaning för kommunen att bryta lokalt.
Därför är det viktigt att utarbeta strategier omkring det.
Attraktiva boendemiljöer finns i HELA kommunen. Ett incitament för att flytta till glest befolkade
områden är att få bo på landet med naturen inpå knuten och långt till närmsta granne, inte att byta
ett samhälle eller stad mot en annan.
Livsstilsstudier visar att både svenskar och européer som väljer att flytta till glesbygd gör det för att
det är glest och nära till tystnaden och naturen. Därför bör kommunen se till att det finns ett blandat
bostadsbestånd även ute i byarna. Det betyder inte att kommunen själv bör vara byggherre eller
ägare, bara att insikten och incitamenten finns för byautvecklingen.
Synpunkter från samrådsmöte
Ett stort problem är avfolkningen av orten. Det upplevs som att alla resurser går till Arvidsjaur
tätort och att inget görs från kommunens sida för de mindre orterna inom kommunen.
Livskvaliteten i form av närhet till naturen och tysthet är mycket viktiga att bibehålla.
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Affären och skolan är mycket viktiga att ha kvar i Glommersträsk för att inte påskynda
avfolkningen.
Det är ingen som bryr sig om tyskarna. De vill faktiskt ha landsbygd och här är byarna viktiga. Vad
har kommunen för strategi när det gäller detta fenomen?
Det borde finnas en strategi för hur man ska få utlänningarna till byn.
Kommentar
Kommunen instämmer i vikten av stödja byarna i utvecklingsarbetet. Under avsnittet
”Landsbygdsutveckling” i översikts- och tillväxtplanen framgår följande 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.
Kommunen anser inte att frågan om eventuella privata utförare behöver behandlas i
översikts- och tillväxtplanen.
De områden som finns utlagda för lättnader i strandskyddet är tänkta både för permanentoch fritidsboende samt för anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv.
Kreditgaranti är en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- och ombyggnad av
bostäder och vid förvärv av fastighet som ombildas till kooperativ hyresrätt. Garantin ger
långivaren ett skydd mot kreditförluster och minskar behovet av topplån eller egen
kapitalinsats för den som bygger bostäder. Tekniska kontoret och näringslivskontoret känner
till möjligheten för lånegivare att hos Boverket ansöka om kreditgarantier och kan informera
intressenter som har finansieringssvårigheter.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Centerpartiet
Delar av marken som utpekats som LIS-områden är i privat ägo och därmed äger markägaren rätt
att besluta om avstyckning och eventuell försäljning.
Eventuell avstyckning och bygglovshantering får inte hämma befintlig eller framtida
lantbruksverksamhet.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Kommunen bör i bygglovsfasen införa lukt-, buller-, samt allergiservitut på de nya tomter och
fastigheter som ligger nära eller i anslutning till befintliga jordbruksfastigheter. Under rubriken
”övrigt att beakta” bör tilläggas att samråd ska ske med närliggande jordbruksfastigheter i syfte att
säkerställa eventuell djurhållning och produktion på fastigheten i framtiden.
Centerpartiet
Konflikter kan uppstå mellan fritidshusägare och djurägare. En möjlighet för att lösa sådana
konflikter är att inrätta en medlarfunktion, likt den i Nynäshamn, för att medla i mindre tvister eller
missförstånd som har sin grund i miljö- eller byggåtgärder.
Kommunen har en god ambition att utveckla byarna genom fritidshus och sommargäster. Fyra
fritidshus ger ju samma intäkter som ett åretruntboende. Däremot anser vi i Centerpartiet att
ambitionen för landsbygdsutvecklingen läggs väl lågt när man lägger tyngdpunkten på fritidshus
och inte åretruntboende. Centerpartiet vill ha högre mål gällande LIS-områdena och befintliga
fastigheter i byarna genom att satsa på och planera för åretruntboende och företagande.
Johnny Granström
Det är en väldigt bra lokalisering av område 4 och 5 i Gullön med tanke på den nya
småbåtshamnen. Jag äger även mark på själva ön och är intresserad av att LIS utpekas i dessa
områden där det finns utvecklingspotential för byn.
Anders Henriksson
LIS-området vid Sandselets fritidsområde bör utökas att gälla norra sidan från i väster så långt upp
mot dammen som möjligt samt i öster ner till kanalens mynning. Markägare Arvidsjaur Allmänning
har redan på stämma godkänt exploatering och försäljning av dessa områden. Man har även
begränsat avverkning att enbart gälla norra sidan av Sandseletvägen.
Lars Ralph
Självklart måste kommunen få tillåta attraktiv strandnära bebyggelse, det vi har är ju sjöar, mark
och tystnad. Därför är det fel att klumpa ihop bebyggelsen, åtminstone utan alternativ till mer
utspridd bebyggelse på stora tomter. En landsbygdsutveckling värd namnet kan åstadkommas
lättare om LIS-områdena anknyter till de gamla fastigheter som tidigare avvittrats, men som i
modern tid lämnats obebodda.
Sandselet bör ha ett stort LIS-område med utspridd bebyggelse.
Utspridda LIS-områden bör tillåtas vid Högås, Slättneviken och fler platser.
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Anders och Ulla Granberg
Då kommunens förslag till LIS-områden presenterats, såg vi med glädje att område 55 omfattade
norra sidan av sjön Akkajaure. Alla de hus som varit till försäljning i byn Akkajaur sedan 1996 har
snabbt blivit försålda. Vi upplever att byn har en attraktionskraft sommartid då besökare ibland
uttrycker sin beundran över hur vackert byn ligger. Att en elledning redan går längs hela det
föreslagna området tror vi skulle uppskattas av intressenter. Vi tackar för att kommunen ägnat
denna utpräglade glesbygd med liten befolkning en tanke och hoppas att förslaget tillstyrks.
Per Grahn
Förslag till utökning av LIS-område nummer 20:

Margareta Renberg
Jag vill lämna förslag till nytt LIS-område utmed sjön Långträsk inom Arvidsjaurs kommun. Det är
fastigheten Nordanås 1:8 som är i min ägo och ligger mellan LIS-område 22 och 23.
Privat person i Lomträsk
Vill ha LIS-områden längs hela Lomträsksjön.
Åke Burman
Ett sammanhängande område vid Suddesjaurs norra strandområde skulle vara ett bättre alternativ,
se karta.
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Kommunen bör vara generös med att föreslå områden för byggande i strandnära lägen (LIS
områden) och även vara beredd att ta diskussion med Länsstyrelsen om detta.
Synpunkt från samrådsmöte
LIS-områden borde läggas ut där bebyggelse redan finns i och med att det finns skäl för detta i
argumentationen med länsstyrelsen. Då vet man ju också att det fungerar för samerna.
Synpunkter från samrådsmöte med Östra Kikkejaure Sameby




















LIS-område 18 är inte lämpligt för ett boende.
LIS-område 19(verksamhet) och 56 kan inte accepteras.
LIS-område 58, skall ligga under LIS-område 2, måste vara felutsatt på kartan.
LIS-område 57,59,50,47,46,45,44,62 och 43 OK för sommarcamping, EJ vintertid.
Sophanteringsfrågan skall lösas innan etablering.
LIS-område 52,49,48 och 61 är OK för sommarcamping inom samrådsområde med totalförsvaret.
LIS-område 34 och 35 är redan befintliga, utbyggnad direkt olämpligt då strövområdet går runt sjön.
Södra sidan längs Malmesjaure måste vara fri.
LIS-område 86-91 är OK för utbyggnad i mindre skala.
Inom gränserna för samrådsområdet med totalförsvaret är nybebyggelse inte realistisk. LIS-område
55, 64 och 65 är redan befintliga områden.
LIS-område 11, ÖK har svårt att avgöra vad som skall bebyggas där. Men ingen större exploatering
kan accepteras. Trollforsen gränsar till Bodensarvattnet, Sveaskog arrenderar ut Öks fiskevatten där.
ÖK kräver att få ha kvar sina fiskevatten kring Trollforsen.
LIS-område 10 och 13 kan utvecklas.
LIS-område 19 (boende) är OK.
LIS-område 38 kan inte accepteras då det går en flyttled genom detta område.
LIS-område 39, det går en flyttled genom detta område men kan flyttas på andra sidan sjön (södra). I
Moskosel bedrivs verksamhet även på vintern.
LIS-område 40, mycket tveksamt.
LIS- område 20, 35, 37, 92-95 och 70-74 OK.
LIS-område 9-14 kan inte accepteras. Inom dessa områden sker flytten sommartid. Område 9 och 10
är redan befintliga men där kan inte tålas någon utvidgning.
LIS-område 12, plogning vintertid, kan inte accepteras.
Inga problem att bygga ihop udden i Moskosel.

Synpunkter från samrådsmöte med Västra Kikkejaure Sameby






LIS-områden 9-14 – ej störande, OK.
LIS-område 6 – är endast OK, på norra sidan bron.
Område 71 är bättre än 74 där stugor och hotell kan knytas till anläggningen.
LIS-område 1 och 2 samt område nedanför LIS-område 3 är OK.
LIS-område 3,6 och 7 kan inte accepteras.

Synpunkter från samrådsmöte med Mausjaure Sameby



LIS-område 15 och 16 kan accepters.
LIS-område 77 kan inte accepteras.
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LIS-område 75 är OK men blir bättre om det flyttas upp.
LIS- område 76 OK men det kan bli mycket ren där.
LIS-område 42 är befintligt och OK.
LIS-område 78,79,97, 41, 5 och 4 är OK.
LIS-område 80 verkar OK men inte med för stor expansion.
LIS-område 96 OK.

Ståkke sameby
Ståkke sameby vidhåller det som framkommit i tidigare samråd gällande den del av Ståkke samebys
åretruntmarker som är belägna inom Arvidsjaurs kommun. Den del av samebyn som är belägen
inom Arvidsjaurs kommun är ett långsmalt område längs med Piteälven och all ytterligare
bebyggelse och verksamhet leder till stora störningar för renskötseln inom området samt försvårar
möjligheten att bedriva renskötsel inom området.
Kommentar
Kommunen är medveten om att en stor del av marken som utpekats som LIS-områden är i
privat ägo. Att området läggs ut som LIS-område i översiktsplanen innebär enbart en
möjlighet för fastighetsägaren till lättnader i strandskyddet. Om fastighetsägaren inte är
intresserad kommer ingen sådan förändring till stånd.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 3 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet bland annat med hänsyn till de boendes hälsa, och enligt 3 kap 2 § PBL ska
byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför
betydande olägenheter för omgivningen. I de fall nybyggnation skulle bli aktuellt i anslutning
till jordbruksfastigheter skulle därför göras en bedömning av huruvida djurhållningen skulle
kunna komma att innebära en betydande olägenhet för nybyggnationen. Om kommunen
bedömer att betydande olägenheter kan uppstå beviljas inte bygglov. Utanför detaljplanelagt
område ska alltid sakägare ges möjlighet att yttra sig om det inte rör sig om en
kompletteringsåtgärd. Bygglovhandläggaren gör då en bedömning av vilka som är sakägare
(berörda) i ärendet. Rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar till den där
lovet sökts, är alltid sakägare.
Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) konstaterar att
reglerna i miljöbalken innebär att det inte är möjligt att avtala bort rätten till den
grundläggande skyddsnivå som följer av miljöbalken, dvs. en störning får inte innebära en
olägenhet för människors hälsa. Samtidigt konstateras att det inte heller torde vara möjligt
att, med stöd av reglerna i jordabalken och den praxis som utvecklats avseende
servitutsrekvisiten, ingå avtal om bullerservitut som skulle innebära en störning som går
utöver vad som avses med olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Kommunen
gör därför bedömningen att krav på störningsservitut inte är lämpliga. I plan- och bygglagen
regleras också vilka krav som är möjliga att ställa i bygglovskedet. Kommunen gör
bedömningen att störningsservitut inte faller inom ramen för detta.
De områden som lagts ut som LIS-områden i planen är tänkta för såväl fritidshus som
permanentboende och företagande.
Kommunen har valt att inte utöka LIS-området vid Sandselet av hänsyn till Mausjaur
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sameby. Område 11, 12 och 13 vid Byskeälven har tagits bort av hänsyn till Östra Kikkejaure
sameby. Kommunen har även tagit bort LIS-område 19 för verksamhet vid Malmesjaur och
LIS-område 38 för boende i Moskosel av hänsyn till Östra Kikkejaure sameby. Däremot har
kommunen valt att behålla område 33 och 34 för bostäder vid Malmesjaur samt område 8 för
verksamhet vid Moskosel då kommunen bedömer att påverkan för samebyn bör vara
begränsad. Kommunen har även valt att behålla område 3,6, 7 (vid Avaviken), område 18
(vid dödisområdet) samt område 57 (vid Abmoälven) av samma anledning. Område 40 vid
Moskosel får ligga kvar i planen men kommunen har tydliggjort att detta område enbart är
avsett för anläggningar för det rörliga friluftslivet.
Kommunen har även i förslaget till plan valt att ta bort samtliga föreslagna LIS-områden för
bostäder vid Piteälven (nr 43-63) av hänsyn till Östra Kikkejaure sameby och Ståkke sameby
förutom områdena 64, 65, 66, 67 och 68 vid Jäkna. Kommunen gör bedömningen att
påverkan på samebyarna där blir begränsad då stora delar av området redan i dagsläget är
exploaterat.
Kommunen förbehåller sig dock rätten att återkomma i frågan om ytterligare LIS-områden
för bostäder vid senare tillfälle om kommunen bedömer det lämpligt.
Nya LIS-områden har lagts ut vid Högås, i anslutning till område 20 i Fjällbonäs samt mellan
område 22 och 23 vid Långträsksjön. Områdena vid Suddesjaur har utökats. Flera nya
områden har lagts in vid Lomträsk. Även LIS-områdena vid Lauker, Storberg och Nyvall har
utökats. Ett nytt område vid Dåradisjaur har lagts till.
Vid Slättneviken har inget nytt LIS-område lagts ut med anledning av att landområdet lagts
ut för biltest/industri.
Sveaskogs ekoparksplan för Piteälven (2014-08-22) visar prioriterade etableringsområden i
ekoparken. Två områden i ekoparken (vid Trollforsen och vid Burmabron) kommer enligt
planen att kunna vara aktuella till försäljning förutsatt att det är en turistentreprenör med en
hållbar ekoprofil som passar ekoparken. Enligt ekoparksplanen kan det också bli aktuellt med
försäljning av tomter för bostadsbebyggelse i det befintliga stugområdet vid Jäkna. I övriga
områden kan arrendering av mark vara aktuellt. Kommunen har reviderat LIS-områdena vid
Burmabron, Trollforsen och Jäkna till att omfatta samma avgränsning som Sveaskog pekat ut
i ekoparksplanen.
Mindre justeringar av LIS-områdena har även gjorts för att bland annat tillse att det är
området inom 100 meter som är utlagt.
Utöver detta har LIS-områdena justerats med anledning av genomförda natur- och
friluftslivsinventeringar. En redogörelse för på vilket sätt dessa justerats finns i dokumentet
”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge”. För vissa av områdena har
istället i planen lagts in rekommendationer inför eventuell exploatering. Område 24 vid
Långträsket har tagits bort i sin helhet på grund av ett högt naturvärde i enlighet med
rekommendation i natur- och friluftslivsinventeringen. Område 94 togs bort då nästan hela
området låg inom ekoparken.
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Numreringen av LIS-områdena har justerats för att få till ett mer lättläst planförslag. I
dokumentet ”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge” framgår både
de nya och gamla beteckningarna.

Rennäring
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Centerpariet
Med den skrivning som kommunen föreslår i översikts- och tillväxtplanen så avtalar man bort
enskilda personers rätt i befintliga lagrum och lägger över ansvaret för eventuella skador och
konsekvenser på markägaren. Stängselskyldigheten ligger idag på samebyn och så bör det förbli i
framtiden. Därför bör tredje stycket under rubriken samiska näringar samt fjärde punkten under
rekommendationer strykas helt ur översikts- och tillväxtplanen. Vidare bör en konsekvensändring
ske utifrån detta i hela dokumentet. Den skrivning som nu finns i planen riskerar att försämra det
dialogklimat som idag finns mellan markägare och samebyar.
Semisjaur-Njarg Sameby
Samebyn avser att inkomma med yttrande när det färdiga förslaget ställs ut under våren 2014.
Samebyn påminner dock om att samebyn har flyttleder som kan beröras av planförslaget och dessa
är av riksintresse för rennäringen. Vidare ska rennäringslagens § 94 beaktas i detta arbete.
Synpunkter från samrådsmöte med Östra Kikkejaure Sameby
Inflyttade sydeuropéer måste upplysas/informeras om rennäringen.
Synpunkter från samrådsmöte med Västra Kikkejaure Sameby
Flaskhalsen kring Arvidsjaurs samhälle är det största problemet.
Synpunkter från samrådsmöte med Mausjaure Sameby
Hundspannsföretagare och skoteråkare måste bli hårt reglerade.
Kommentar
Arvidsjaurs kommun tillhör skogssamebyarnas åretruntmarker. Om man uppför
sommarstugor och bostäder inom åretruntmarkerna får man tåla påverkan av ren. Dessa
bostäder har ju sannolikt uppförts på det som tidigare var renbetesmark oavsett om det är
privat eller allmän mark. Det ankommer på tomtägaren själv att sörja för att renarna hålls ute.
Det är alltså inte kommunen som skjuter över ansvaret. Ansvaret finns redan hos de enskilda
fastighetsägarna att antingen stängsla in eller tåla att renar beträder tomterna. Endast vid
oaktsamhet eller uppsåt kan det finnas en möjlighet renägarna ställas till ansvar. Om sedan
fastighetsägaren inte sätter upp något stängsel är det upp till fastighetsägaren då man i så fall
riskerar sina planteringar. Det finns heller inget hinder mot att införa stängselskyldighet i
detaljplaner.
Arvidsjaurs kommun är medveten om den lagstiftning som finns för att skydda rennäringen.
Kommunen instämmer i vikten av information för att undvika konflikter mellan rennäringen
och andra näringar och privatpersoner och ser positivt på framtida informationsinsatser från
samebyarna i detta avseende.
Arvidsjaurs kommun har förståelse för Västra Kikkejaure Samebys problematik kring
Arvidsjaurs samhälle och har tillsammans med samebyn beslutat att tillsätta en grupp för att
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försöka arbeta fram en lösning som kommer alla parter till godo. Detta arbete pågår parallellt
med framtagandet av översiktsplanen.
Möjligheten finns att införa tidsbegränsade skoterförbud inom vissa områden under renarnas
kalvningstid. Ansökan sker hos kommunen och kommunen begära sedan in yttrande från
polis, skoterklubb och övriga och samt kommunicerar ärendet innan slutligt beslut kan tas av
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. När beslutet är taget och om nämnden beslutar om
att införa ett förbudsområde ska beslutet införas i den rikstäckande databasen för
trafikföreskrifter (RDT) samt kungöras. Det är Polisen som har till uppgift att se till att ett
skoterförbud efterlevs med de resurser som de har till förfogande. Ett alternativ till ett beslut
om förbud är att informera skoterförare om att de inte ska köra inom området. En
information som kommunen kan hjälpa till med att sprida via kommunens hemsida och via
Turistbyrån. Skoterklubben brukar även kunna hjälpa till med information.
Hundspann kan orsaka ganska stora problem för renskötseln då hundarna skrämmer renarna.
Däremot finns ingen möjlighet att reglera hundspann så länge det inte orsakar någon skada
på naturmiljön. I nationalparkerna i Laponia är det ”utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet”
att framföra hundspann. I vintras så avslog länsstyrelsen hundspannsföretag som ville göra i
turer i Sarek, med motiveringen att det skulle bli för stor störning på renarna vilket var
möjligt eftersom att det i Sarek även är förbjudet att störa renar.
I naturreservaten i Arvidsjaur bedömer länsstyrelsen att det inte finns några föreskrifter som
skulle kunna stoppa hundspann av hänsyn till rennäringen.
Av 94 § rennäringslagen framgår dock att ”Till böter döms den som med uppsåt eller av
oaktsamhet… skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område
där renskötsel då är tillåten”.

Riksintressen
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Centerpartiet
Markägandet och jord- och skogsbruket berörs i hög grad av den militära verksamheten i
kommunen. Vid Vidsel skjutfält t.ex. har markägarnas tillgång till egen mark kraftigt begränsats av
försvarets verksamhet. Det är viktigt att framtiden tar hänsyn till markägarnas situation gällande alla
former av riksintressen, så även försvarsmakten. Försvaret bör göra konsekvensbeskrivningar i
förväg och deklarerar hur de sedan avser att sanera, städa, återställa och restaurera marker som
använts i försvarets verksamhet.
Sametinget
Sametinget anser att det av planen framgår att kommunen samrått med berörda samebyar och
därmed tagit hänsyn till samebyarnas åsikter när kommunen utpekat områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Kommunen ska dessutom fortsättningsvis samråda i tidigt
skede med de berörda samebyarna om enskilda objekt som planeras uppföras.
Kommentar
Arvidsjaurs kommun ser i dagsläget inte något behov av att i översiktsplanen behandla förhållandet
mellan försvarsmaktens intressen och privata markägare.
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Arvidsjaurs kommun avser att även fortsättningsvis föra en nära dialog med samebyarna.

Redaktionella synpunkter
Arvidsjaurhem AB
Under varje bild står det en bildtext som börjar med ”Figur…”. Detta bör ändras till ”Bild…”
Tillväxtenheten
I inledningen till kapitlet om kompetensförsörjning står LTU-kvalificerade utbildningar. ”LTU” bör
nog tas bort då det finns många andra universitet som man också kan samarbeta med. Textstycket
bör även ses över redaktionellt.
Kommentar
Förslaget har justerats i enlighet med föreslagna redaktionella synpunkter.

Kommuntäckande karta
Lars Ralph
Riksintresse för rennäringen och eventuella flyttleder för renar utanför de etablerade riksintressena
bör vara rastrerade på kartan för att undvika att politiken tar beslut på otillräckligt underlag. Även
alla naturreservat och Sveaskogs ekoparker bör vara synliga på denna karta.
Sonny Holmberg
Tjärnheden är i planen markerat som framtida turismverksamhet men vi har bedrivit verksamhet där
under de senaste 10 åren. Därför bör beteckningen på kartan ändras till turismverksamhet bedrivs.
Wolfgang Maus och Saskia Ehrhardt
Det nya naturreservatet Svartliden, beläget mellan Gallejaur och Järvträsk, har på kartan felaktigt
fått en rosa rand. Eftersom att det är ett naturreservat bör randen vara grön.
Synpunkt från samrådsmöte
Alla ekoparker borde vara med på kartan.
Man borde kunna se kärnområden och flyttleder på översiktsplanen. Detta för att stävja oro.
Om gränserna inte är helt definierade så får man göra en skuggad gräns. Det är viktigt att få med sig
samebyarna för första stund som tillexempel vid byggandet av vindkraftverk.
Kommentar
Samtliga naturreservat är redan markerade på kartan. Kartan har uppdaterats med
ekoparkerna samt för ökad tydlighet med avseende riksintresse för rennäringen.
Beteckningen på kartan för Tjärnheden har ändrats till ”turismverksamhet”.
Kulturreservatet för Gallejaur by och Gallejaur naturreservat ligger precis i anslutning till
varandra.

Fördjupning för Arvidsjaur
Anders Henriksson
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Plan för industri öster bilprovning-Frostab-Lindgrens-Afrakt borde utökas några hundra meter i
plan till industriellt verksamhetsområde.
Lars Ralph
Planen bör ge utrymme för ett tolvvåningshus mellan Nyborgstjärnen och korsningen Östra
Strandvägen/Garvaregatan. Detta skulle innebära att attraktiva villor skulle bli lediga för en ny
generation medan samtidigt den långdragna frågan om utformningen av området kring
Nyborgstjärnen skulle komma ett steg närmare sin lösning. Ett annat alternativ skulle vara att
uppföra byggnaden på grässlätten nära Västlundavägen, Riksbyggehusen och Tekkans kiosk. Om
det inte blir något höghus vid nyborgstjärnen kan vi istället få en upplyst park med bänkar där.
Exteriörskydd av några fler byggnader krävs:









De båda sammanbyggda husen vid Storgatan som hyser Intersport bör skyddas innan de förvanskas
mer.
Den gula administrationsbyggnaden i tegel vid korsningen Nygatan/Västra Skolgatan.
Kvarteret Skogen bör skyddas exteriört efter pågående upprustning.
Vårdcentralen.
Parkeringsdäcket nedanför vårdcentralen.
De båda punkthusen nedanför Medan.
Det gräddfärgade boningshuset snett emot Stalo bör i övervåningen även bevaras interiört (enligt
förra ägarinnan har personal från Länsmuseet visat intresse för detta).
Det nybyggda enplansbostadshuset i trä vid Östra Strandvägen har ett arkitektoniskt skyddsvärde.

Vänsterpartiet
Fridhemsskolan bör fortsättningsvis vara skola i planen.
Arvidsjaurs församling
Vid vidare arbete med översikts- och tillväxtplanen vore det önskvärt att beakta ett antal frågor
avseende fastigheten Jakob Larsagärdan 4 som i planen är benämnt ”centrumbebyggelse”:
Fastigheten bör inte bebyggas mer än vad gällande detaljplan medger, eftersom den visuella
kopplingen mellan kyrka och församlingshem bör finnas kvar. Exteriör förändring av byggnaden
bör sammanfalla med nuvarande exteriör. Byggnaden bör inte vara mer än 2 våningar. Lämpliga
framtida användningsområden för fastigheten vore caféverksamhet, mindre kontorsfastighet,
seniorboende etc. Användningsområdet bör harmonisera med det faktum att fastigheten angränsar
till kyrka, kyrkogård och församlingshem. Därigenom präglas omgivningen i stort av önskemål från
kommuninvånare och församlingsbor om att området får vara ett område i Arvidsjaurs tätort där
”lugnet och friden” får stort utrymme.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Nuvarande skolor i tätorten skall i kartmaterialet vara utmärkta som skolor fram till dess att andra
beslut har fattats. Detta gäller för Fridhemsskolan som skall markeras som skola och inte som
centrumbebyggelse. Förvaltningen ser på sikt en eventuell annan användning av delar av
Sandbackaskolans lokaler för att öka samverkan med andra kommunala verksamheter till exempel
Tillväxtenheten och Socialförvaltningen. Vi kan också se samverkan med andra myndigheter i
samhället till exempel Arbetsförmedlingen.
Synpunkt från samrådsmöte
Ett niovåningshus behövs längs storgatan då vi gamlingar vill flytta in till tätorten.
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Kanske ett tolvvåningshus kan bidra till tillväxt?
Det är bara Lappstaden i Arvidsjaur som är utmärkande.
Synpunkt från samrådsmöte med Västra Kikkejaure Sameby
Området längs renslakteriet diskuteras. VK vill veta mer om hur samebyn berörs. Ett garage är ok
men inte intensiv verksamhet.
Kommentar
En detaljplan finns framtagen för området öster om bilprovningen och Frostab m.fl.
Detaljplanen möjliggör en utveckling av ett handelsområde för aktuellt område.
Området som föreslås för 12-våningshus vid Nyborgstjärn är i förslaget till plan markerat
som parkmark. Tekniska kontoret planerar för att under 2014 och 2015 uppföra en ny lekpark
på aktuellt område. Grässlätten nära Västlundavägen, Riksbyggehusen och Tekkans kiosk är
planerat för flerbostadshus i två våningar. Kommunen ser inget behov av att förändra
detaljplanen för detta område.
I förslaget till fördjupning för centralorten är fridhemsskolan utmärkt som
centrumbebyggelse. Detta innebär dock enbart att om skolverksamheten på Fridhemsskolan
skulle avvecklas och flyttas till annan skollokal skulle området kunna användas för att
tillgodose behovet av handels- och kontorslokaler i Arvidsjaurs centrum.
Detaljplan finns framtagen för kvarteret Skogen där varsamhetskrav har lagts in för
bebyggelsen på Kvarteret Skogen. Den modernistiska bebyggelsen som lyftes fram i
Modernismen i vardagen (Länsstyrelsens rapportserie nr 6 2008) har lagts in som
modernistisk bebyggelse som ej bör förvanskas samt att samråd bör ske med Norrbottens
museum. I denna skrift ingår bland annat vårdcentralen och parkeringsdäcket nedanför
vårdcentralen. Centrumbadet, som även det lyfts fram i rapporten, har dock inte tagits med i
översiktsplanen då det är sannorlikt att det kommer att vara mer ekonomiskt att rivas
byggnaden istället för att genomföra de omfattande renoveringar som bedöms bli nödvändiga
inom en 5 till 10-års period. Arvidsjaurs flygplats har Arvidsjaurs kommun själva bedömt
som bevarandevärd. I översiktsplanen har även lagts in en rekommendation om att befintlig
bevarandeplan bör revideras inom mandatperioden.
För fastigheten Jakob Larsagärdan 4 finns en nyligen framtagen detaljplan där bostäder,
handel och kontor i två våningar tillåts. I planen anges även att utbyggnaden ska ske i samma
stil som befintligt hus. Kommunen ser i dagsläget inget behov av att ändra detaljplanen.
Fastigheten läggs in som ”bevarandevärt område” med en rekommendation om 2 våningar på
fördjupningen för Arvidsjaurs samhälle.
Kommunen instämmer i värdet av Lappstaden.
Området vid Landsvägatjärnen är utlagt för kultur och turism. Kommunen kan exempelvis
tänka sig olika typer av eventverksamhet på platsen. I detta skede gör kommunen
bedömningen att en sådan verksamhet inte bör innebära en så stor påverkan på rennäringen.
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Frågan får dock utredas närmare vid en eventuell exploatering.

Fördjupning för Glommersträsk
Anders Henriksson
Strövområdet på Glommersberget bör tas bort. Där ska vi, om Stoorn kommer, bygga hotell björnen
och det är ingen som strövar där.
Området ”sågen” för industri i Glommersträsk bör sträcka sig längre västerut ända mot Norsjövägen
samt några hundra meter söderut.
Det tänkta testbaneområdet Stormyrliden Glommersträsk (nr 58) bör tas bort.
Inger Almström
Fastigheten Glommersträsk 7:17 ska inte ingå i något industriområde. Ett lämpligt nytt
industriområde, istället för Stormyrliden (nr 58), i Glommersträsk är istället marken i anslutning till
sågen. Från sågens framsida sett grusväg vänster om sågen, följ den grusvägen upp på asfaltsvägen
och tag tillbaka mot Glommersträsk. Där finns ett område med alla samordningsfördelar med sågen;
vatten, avlopp och bredbandsanslutning. Stormyrliden är en allt för värdefull naturresurs för att
göras till industriområde. Dessutom måste man betänka lidandet för de människor som bor och
verkar där och bidrar till samhällsutvecklingen.
Lars Ralph
Minnesstenen över den som dog typ i Etiopien bör skyddas om så ej redan är fallet.
I strövområdet Glommersträskberget bör ett hotell kunna uppföras.
Industriområdet Sågen bör ökas.
Testområdet Stormyrliden utgår lämpligen.
Odlingsmarkerna som nämns i Norrbottens Synliga Historia bör skyddas, om så ej är fallet.
Synpunkt på samrådsmöte
Område 58 i översiktsplanen bör tas bort och ej vara dedikerat till industri. Däremot bör område 57
behållas.
Det är mycket relevant vilken typ av industri som etablerar sig inom ett utpekat område. Det ska
vara en industri med flertalet arbetstillfällen och inte någon inhängnad industri som bara ger ett fåtal
arbetstillfällen.

Kommentar
De kulturmiljöer som är skyddade enligt lag har ett så pass starkt skydd att kommunen
bedömer att de inte behöver behandlas i kommunala planer eller program. Kommunen avser
att revidera kulturmiljöprogrammet där frågan om övriga bevarandevärda kulturmiljöer och
bevarandevärd bebyggelse kommer att behandlas.
Efter samtal med byaföreträdare har kommunen valt att ta bort strövområdet på berget. Vid
eventuella önskemål om etablering på berget får en lämplighetsbedömning göras.
Industriområdet vid Sågen samt längs vägen mot Moräng har utökats. Biltest/industriområde
58 har anpassats så att området inte omfattar fastigheten Glommersträsk 7:17.
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Fördjupning för Moskosel
Lars Ralph
Av markanvändningskartan framgår ej att sommargravarna på Storholmen och den lilla holmen
nordväst om denna skyddas. Så bör ske.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Man bör i kartmaterialet märka ut villan som inköpts för förskoleändamål i Moskosel som skola
samt att beteckningen på Klockarebackenskolans byggnad tas bort.
Synpunkt från samrådsmöte
Gatorna i Moskosel är under all kritik. Om det ska ske någon utveckling i denna del av kommunen
måste vägarna rustas upp. Politikerna måste ta åt sig av detta. Till Arvidsjaur samhälle räcker
pengarna men inte till Moskosel.
Kollektivtrafiken är under all kritik sommar och lov.
Vägen genom Moskosel by borde vara huvudled. Kommunen bör lyfta frågan med Trafikverket.
Vägen genom byn är ingen säker skolväg, mycket timmertrafik åker förbi. Det finns inga trottoarer.
Detta är väldigt viktigt för Moskoselsborna.
När grundvattnet är högt fylls pumpstationen och avloppsvatten rinner in i källare. Rören måste
rensas innan högvattnet kommer. Kapaciteten för avloppssystemet bör utökas. Avloppsvattnet
pumpas ut rakt i sjön. Förut fanns det någon att ringa när en pump hade stannat men nu vet man inte
vart man ska vända sig.
Kapaciteten för sopor måste utökas så att det fungerar med sommarstugeägarna.
Vägarna till Trollforsen är fruktansvärt dåliga. Detta borde Sveaskog ta hand om, de tar ju så bra
betalt för Fiskekorten.
Sveaskog är helt värdelösa. De tar arrende för vindskydd. Göran Persson som är ordförande borde
informeras om att det är så här. För fiskare och jägare blir det dyrare arrenden för varje år. Göran
Persson borde komma hit på besök.
Vi skulle behöva en brygga här uppe i sjön.
Kommentar
Villan som inköpts för förskoleändamål i Moskosel är utmärkt som skola och beteckningen
på Klockarebackenskolans byggnad har tagits bort.
Kommunen instämmer med att det är av största vikt att statliga bolag som Sveaskog tar
ansvar för bygden. I planförslaget finns en rekommendation föreslagen om att kommunen
bör arbeta för att de statliga bolagen får i uppdrag att utveckla de bygder där man har sin
verksamhet förlagd eller är dominerande markägare.
Sommargravarna på Storholmen och den lilla holmen nordväst om denna är skyddade som
fornminnen. Mer information finns att läsa på http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-
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fmis/
En mindre brygga kräver inte bygglov. Däremot krävs i regel strandskyddsdispens och/eller
en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. För en större brygga, mer ordnad som en
småbåtshamn, måste även bygglov sökas.
För att ta sig till Trollforsen nyttjas både statliga vägar och enskilda vägar som ägs av
Sveaskog. Kommunen instämmer i att det är viktigt att dessa vägar är i bra skick för att locka
fler turister.
Gatorna i Moskosel är enskilda vägar och det är därmed vägföreningen som är väghållare av
dessa vägar och inte kommunen. Moskosels gator erhåller kommunalt bidrag för underhåll
men inte för upprustningar. En utredning av kommunens bidragssystem för enskilda vägar
pågår.
Skolskjutsen styr den inomkommunala kollektivtrafiken. Kommunen gör bedömningen att
resandeunderlaget är för bristfälligt för att kommunen ska kunna utveckla kollektivtrafiken
ytterligare.
Kommunen ser inte att det skulle utgöra någon fördel för Moskosel med en huvudled genom
samhället. Huvudleder förbättrar förvisso framkomligheten men i Moskosel är
framkomligheten inte något stort problem. Kommunen bedömer istället att nackdelen ökad
hastighet i samband med huvudleder överväger fördelarna.
I länstransportplanen för Norrbottens län för perioden 2010-2021 framgår att satsningar på
gång- och cykelvägnätet är prioriterade och utgör en viktig aspekt för att stärka
förutsättningarna för klimatsmart och jämställt resande i kvinnors, mäns och barns närmiljö.
En rekommendation har lagts in i planen om att kommunen bör verka för att Trafikverket
bygger gång- och cykelvägar längs Abmorvägen i Moskosel. För att åstadkomma detta på ett
bra sätt och samtidigt sänka hastigheterna på vägarna kan en avsmalning av körbanan på
vägarna bli aktuellt för att använda utrymmet för gång- och cykelvägen.
Breddning av pumpstationer kan inte utföras vid höga vattenflöden i Moskoselet. Kommunen
avser därför att installera reservkraft på pumpstationen vid Brandstationen för att förbättra
driftsäkerheten. Kommunen avser även att göra ytterligare åtgärder för att minska inläckaget.
Kommunen instämmer i vikten av att sophanteringen fungerar på ett bra sätt under
sommaren. Kommunen har tidigare gjort försök med att ställa ut containrar för insamling av
sopor under sommaren på vissa platser men detta har inte fungerat. Kommunens avfallsplan
avses revideras där denna fråga får belysas vidare.

Övriga synpunkter
Lennart Öhman
Arvidsjaurs kommun borde erbjuda mycket attraktiv mark för större lokaliseringar. Prästbergets
rygg skulle exempelvis utgöra en utmärkt lokalisering för det sameparlament som i dagsläget avses
byggas i Kiruna. Arvidsjaurs kommun bör uppvakta sametinget i frågan.
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Vattenfall
Vattenfall har el-anläggningar inom kommunen, transformatorstationer, kablar luftledningar.
Vid framtida planering och byggnation ska hänsyn tas till Elsäkerhetsverkets
Starkströmsföreskrifter. Enligt dessa ska exempelvis avståndet till byggnad från spänningsförande
ledare vara minst 10 meter från yttersta fasen för en 40 och 20 kV ledning. Utöver dessa avstånd
kommer försiktighetsprincipen för magnetfält. Beträffande elektromagnetiska fält finns inga
fastställda gränsvärden utan vi förutsätter att försiktighetsprincipen tillämpas av exploatörer och
kommun vid uppförande av ny bebyggelse nära våra kraftledningar.
Vattenfall Lokalnät står inför ett omfattande reinvesteringsprogram för Arvidsjaurs lokalnät 24kV.
Vattenfall kommer att investera mer omfattande i glesbygden från 2014-2019 än vad de historiska
satsningarna har medgett. Ex. en årlig reinvesteringstakt på 12-25 Mkr kommer att satsas på
glesbygdsnät (24kV) för att höja leveranssäkerheten generellt i kommunens glesbygd. Syftet med
satsningen är att reducera riskerna vid hårdare väderpåkänningar att bli utan elförsörjning under
längre tid.
Detta kommer sannorlikt att öka bygglovsansökningarna och vissa samråd med sakägare och övriga
intressenter för de nya nätstationerna och nya ledningssträckor som planeras för det framtida
elnätet. Till viss del kommer detta att vara aktuellt i de områden som innehar befintlig detaljplan
varpå en diskussion bör ta form för att passa de boende i byarna och Arvidsjaurs kommuns egna
ledningssystem för vatten och avlopp.
Om kommunen har intresse för ökad vetskap om reinvesteringsplaner för Vattenfall lokalnät så går
det bra att kontakta projektledare ola.vikstrom@vattenfall.se.
Vattenfall flygbesiktigar alla luftledningar med en spänning över 10kV. Riktlinjer för
flygbesiktning tar fram av transportstyrelsen. För att minimera olycksrisken vid flygning bör det
horisontella avståndet från hinder till kraftledning uppgå till minst 100 meter för vindkraftverk och
master med en höjd av högst 50 meter utan stag. 200 meter för vindkraftverk och master högre än
50 meter samt för alla vindkraftverk och master med stag. Minst fallavstånd från kraftledning för
vindkraftverk och master över 200 meter.
Alla detaljplaner och bygglov rörande vindraftverk måste remitteras till Vattenfall Eldistribution
AB för granskning.
Enligt kundnätavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra
åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av
exploatören om ej annan överenskommelse finns.
Det är viktigt att byggherren kontaktar oss i god tid för offert på telefonnummer 020-82 10 00 eller
http://www.vattenfall.se/sv/bestall-offert-for-ny-elanslu.htm
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Vid arbete nära våra anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten skall kabelutsättning i fält
alltid begäras. Bevakning och kabelutsättning beställs hos vår Kundtjänst på telefonnummer 020-82
10 00 eller via e-post: kabelanvisning@vattenfall.com. Om beställningen görs minst fem
arbetsdagar i förväg är tjänsten kostnadsfri.
Sonny Holmberg
Kommunen bör i planen skriva in att kommunen ska jobba för att de stora biflödena till Byskeälven
får ingå i direktiv 2006/44/EG som Byskeälven. Här finns såväl reproduktionsarealer som möjlighet
att rätt skött utveckla sportfiskebaserad besöksnäring. Nu räknas enbart uppväxtområdena i
Byskeälven, övriga biflöden räknas inte med i statliga och EU beräkningar på hur fisken har det är
bland annat lax vilket innebär att ovan Arvidsjaursjön inte finnes en enda lax med det inte räknas
vilket gör det svårare att få lax att återta sina gamla områden och pengar för detta. Tror det står eg
direktiv på olika ställen i planen.
Synpunkt från samrådsmöte
Sameriksdagen borde flytta till Arvidsjaur.
Kommentar
Sametingets styrelse beslutade nyligen att utreda alternativa orter än Kiruna för placeringen
av sameparlamentet. Arvidsjaurs kommun anmälde därför under februari månad sitt intresse
för att placering av eventuell parlamentsbyggnad för Sametinget sker i Arvidsjaur. Rent
geografiskt ligger också Arvidsjaur ”mitt i sameland” vilket gör Arvidsjaur till en idealisk
placeringsort. En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön under de närmaste 10-20 åren. Att, utan närmare utredning, ange en exakt
plats i Arvidsjaurs samhälle för ett sameparlament på markanvändningskartan känns svårt.
Översikts- och tillväxtplanen är dock enbart vägledande och utgör därför som den ser ut idag
inte något hinder mot en eventuell framtida etablering.
Arvidsjaurs kommun ser positivt på Vattenfalls reinvesteringsplaner för att reducera riskerna
vid hårdare väderpåkänningar att bli utan elförsörjning under längre tid. Kommunen
välkomnar dialog då Vattenfall planerar nya ledningssträckningar för att inte riskera att få
kabeldragningen längs VA-ledningarna.
Alla detaljplaner och bygglov rörande vindkraftverk remitteras till Vattenfall.
Kommunen gör bedömningen att Byskeälven och dess biflöden har ett tillräckligt skydd genom
vattendirektivet samt att älven omfattas av Natura 2000 och riksintresse för naturvård. Att vissa
biflöden inte ingår i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten på sådant
sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden har ingen praktisk
betydelse för dess skydd.

50

Samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning
Lars Ralph
På sidan ett påpekas att ”markanvändningen för industriområden och testbanor är placerade där det
inte finns några motstående intressen i form av reservat eller riksintressen och även på sidan 12
fastslås att markanvändningen för industriområden och testbanor är placerade där det inte finns
några motstående intressen i form av reservat eller riksintresseområden. Detta påstående kräver att
det tilltänkta testbaneområdet nr 74 stryks då udden Björknäs
vid Västra Kikkejaur är av riksintresse för rennäringen.
Skall ovanstående påstående i miljökonsekvensbeskrivningens sammanfattning vara korrekt,
bör förutom testområde 74 även område 14 på Västra Kikkejaurs is strykas eftersom område 74 och
14 är belägna mellan Tjadnes som är av riksintresse för kulturmiljömål och Reivo som tillsammans
med Västra Kikkejaurs stränder är av riksintresse för naturvården.
På sidan 12 saknar jag i det gröna sammanfattningsfältet, längst ner på sidan, synpunkten att
en av kommunens stora naturtillgångar är tystnaden i naturen och om den tillgången skadas, blir
kommunen mindre attraktiv för både invånare och tillresande.
På sidan 13 i miljökonsekvensbeskrivningen anges under rubrik ”Flygplatsen” att Arvidsjaur
bedriver en gymnasial flygskola med riksintressen och att inga planer finns på att upphöra med den
verksamheten. Detta påstående är fel och avsnittet måste strykas.
Under rubriken ”Miljömål” nämns på sidan 16 att utsläppen av koloxid måste minskas i
Västerbotten men inget nämns om utsläppen i Arvidsjaur, som ju inte ligger i Västerbotten.
På sidan 18 står att vattendrag som varit utsatta för flottning skall återställas och hinder som
dammar skall åtgärdas. På samma sida nämns att många våtmarker har skadats. Detta leder till två
reflexioner. Även flottningen är en del av vår historia. Om spåren av flottningen avlägsnas
och ett antal våtmarker samtidigt försvinner, har det då blivit dubbelt fel? Vore det bättre att
respektera de gamla flottarnas arbete och samtidigt behålla våtmarker?
Av sidan 18 framgår vidare att bullernivån i Västerbotten är bra och det är ju bra, men hur är
bullernivån i vårt län och vår kommun?
På sidan 19 lär man sig att vissa arter kommer att dö i Västerbotten men hur är det i vårt län,
Norrbotten?
Handlar avsnittet som börjar på sidan 13 verkligen om oss, Arvidsjaur i länet Norrbotten, eller
har vi här ett exempel på text som plankats från en beskrivning av Västerbotten?
Kommentar
MKB:n har omarbetats.

Länsstyrelsens yttrande
Bakgrund

Arvidsjaurs kommun har upprättat ett förslag till ny kommuntäckande översiktsplan. Förslaget har
översänts till länsstyrelsen för samråd enligt 4 kap. 3 § plan- och bygglagen (PBL).
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Vid samråd om ett förslag till en översiktsplan skall länsstyrelsen enligt 4 kap 5 § PBL särskilt ta
tillvara och samordna statens intressen, tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge
råd i fråga om allmänna intressen enligt 2 kap PBL, verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken (MB) tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen
av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap 18§ första stycket
MB samt verka för att markanvändningsfrågor som berör två eller flera kommuner samordnas på ett
lämpligt sätt.
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.
Översiktsplanen ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella
och av privatpersoner. Länsstyrelsen anser att kommunens intentioner att koppla tillväxtfrågor till
den översiktliga planeringen är god, det måste dock tydligt framgå vad av texten som är det fysiska
planförslaget i enlighet med PBL.
Översiktsplanen är resultatet av en dialog mellan stat och kommun bl.a. om hur värden av nationellt
slag bör beaktas.
Kommentar
Kommunen anser att kopplingen till tillväxtfrågor i den fysiska planeringen inte medför ett
otydligt planförslag. Enligt Prop. 2009/10:170, s 76 bör översiktsplanen i ökad utsträckning
hantera relevanta nationella, regionala och mellankommunala frågor. Översiktsplanen
behöver också stärkas genom att översiktsplanens bredare funktion, både som underlag för
beslut enligt plan- och bygglagen och som ett strategiskt, politiskt instrument, förtydligas i
lagstiftningen. Kommunens uppfattning är att kopplingen till tillväxtfrågor utgör en del av
denna strategiska funktion.
Riksintresse

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.
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Länsstyrelsen anser att kommunen redovisat berörda riksintressen med konflikter och kommunala
ställningstagande på ett bra sätt. Länsstyrelsen önskar dock att redovisade kartor i
planeringsunderlaget görs tydligare.
Kommentar
Kartmaterialet har uppdaterats och förtydligats.
Totalförsvaret

Det av kommunen föreslagna området nr. 20, för industri/testbana för järnväg kan, eftersom det
ligger inom riskområde från den pågående verksamheten på skjutfältet, innebära en skada på
riksintresset och försvarsmakten motsätter sig detta.
Försvarsmakten är restriktiv till område 22, turistverksamhet med en utveckling av en komplett
skidanläggning med liftsystem, grillplatser, värmestugor och dylikt, då en sådan anläggning skulle
ge en oönskad ökning av person- trafikrörelser i direkt anslutning till skjutbanor och skjutfältsgräns.
Vilket innebär en ökad risk för människor och i förlängningen skada på riksintresset. En utökning
av verksamheten inom området(sydsluttningen av Prästberget) bör tidigt samrådas med
försvarsmakten för att förhindra skador på människor och riksintresse.
Försvaret vill att kommunen tar i beaktande att föreslaget område nr 54 för industri/biltest ligger i
direkt anslutning till försvarets skjutfält, där det även kan behöva finnas utrymme för en eventuell
framtida expansion i sydlig riktning. Försvaret önskar ett tidigt samråd med kommunen om de
väljer att gå vidare med föreslaget industri/biltestområde.
Försvarsmakten vill att kommunen vid en utveckling av område 48 industri/biltest tar i beaktande
och bibehåller möjligheten till de militära transporterna in mot fältet från detta område. Området
utgör inget hinder för försvarsmakten.
Kommentar
Område 20 för testbana för järnväg har tagits bort från planförslaget. Arvidsjaurs kommun
har dock tagit del av en förstudie gällande en tågtestbana för spårbunden trafik mellan
Arvidsjaur och Jörn. Idén bygger i huvudsak på att befintlig sträckning rustas upp och nyttjas
för tågtest. Kommunen ser positivt på förslaget om en tågtestbana längs befintlig sträckning
och har lagt in sträckningen i planförslaget som framtida tågtestbana. För att inte försvåra
försvarsmaktens verksamhet är det dock viktigt att hitta bra lösningar för försvarsmaktens
passager över järnvägen.
Kommunen har valt att behålla område 22 i planen. Om kommunen väljer att gå vidare med
förslaget kommer frågan att samrådas med försvarsmakten.
Område 54 justeras så att det inte ligger inom skjutfältet. Om kommunen väljer att gå vidare
med förslaget kommer frågan att samrådas med försvarsmakten.
Ingen förändring av planförslaget görs avseende område 48. Militära transporter bör fortsatt
vara möjliga.
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Natura 2000

Om en verksamhet eller åtgärd på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000område krävs tillstånd enligt 7 kap 28 a§ Miljöbalken. Avloppsfrågan är en central fråga som måste
lösas vid framtida exploateringar, så att det inte finns risk för negativ påverkan på Natura 2000områden. Kommunen skriver i sin miljökonsekvensbeskrivning att ”markanvändningen för
industriområden och testbanor är placerade där det inte finns några motstående intressen i form av
naturreservat och riksintresseområden”. Detta stämmer inte då en stor del av de områden som är
utlagda som industri/biltest är sjöar som ingår i något av Natura 2000-områden Pite-, Åby- eller
Byskeälv. Dessa områden är även riksintressen.
Kommentar
Miljökonsekvensbeskrivningen har omarbetats.
Kommunen instämmer i att avloppsfrågan är en central fråga att lösa vid framtida
exploateringar, så att det inte finns risk för negativ påverkan på natura-2000 områden.
Vindkraft

Kommunen har i översiktsplanen tagit ställning till att de idag utpekade områdena för vindbruk är
olämpliga för ändamålet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen att Energimyndigheten
arbetar med en revidering av områdena angivna som riksintresse för vindbruk, vilket beräknas vara
klart under våren 2014.
Miljökvalitetsnormer

Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall i en översiktplan det framgå hur kommunen avser att följa
gällande miljökvalitetsnormer.
Länsstyrelsen anser att det vore bra med ett förtydligande. Biltestverksamhet och annan trafik på
land och i luften kan påverka MKN både i vatten och luft.
Kommentar
Kommunen har under stycket ”Miljökvalitetsnormer” tydliggjort att kommunen i samband
med etablering av ny biltestverksamhet bör belysa vad åtgärden innebär i förhållande till
kravet att följa gällande miljökvalitetsnormer.
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.
För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till om redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken
(enligt 3 kap. 10 § tredje stycket plan- och bygglagen) behöver den idé kommunen har för varje
område, på samma sätt som övrig föreslagen markanvändning i en översiktsplan, beskrivas och
konsekvensbedömas område för område. Åtgärder som främjar landsbygdsutveckling ska avse
sådana åtgärder som långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till
att upprätthålla serviceunderlag på landsbygden. För LIS-områden är det alltså viktigt att kunna
förstå hur det enskilda LIS-området utifrån sin egna beskaffenhet och sitt rumsliga sammanhang
kan väntas främja en sådan landsbygdsutveckling som lagstiftaren avser.
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Såsom planförslaget är utformat med väldigt många och vare sig beskrivna eller
konsekvensbeskrivna områden anser Länsstyrelsen det inte möjligt eller meningsfullt att
kommentera varje enskilt område. Skälen till varför områdena är valda är inte alls motiverade. Det
saknas även en relevant och samlad konsekvensbeskrivning samt en beskrivning av hur
strandskyddets syften kan tillgodoses inom de föreslagna områdena.
Länsstyrelsen kan dock med avseende på antalet områden och deras storlek konstatera att detta inte
står i relevant proportion till vilka rimliga förutsättningar för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen som kan antas finnas inom kommunen. I dagsläget får planförslaget, på grund av den stora
mängden föreslagna områden helt utan någon motivering, mer karaktären av att skapa lättnader i det
generella strandskyddet än att på ett medvetet sätt differentiera strandskyddet som skulle kunna
bidra till utveckling av landsbygden. Länsstyrelsen anser också att föreslagna områden skall stå i
proportion till hur stor efterfrågan på bostäder är och hur stor del av denna som berör strandnära
bebyggelse på landsbygden.
Länsstyrelsen konstaterar också att kommunen avser att använda sig av en LIS-policy där områden
för LIS ej föreslås i översiktplanen. Länsstyrelsen vill 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 LISområden är fastställda i översiktsplanen.
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge som kan ha påverkan på vattenskyddsområden
är ej lämpliga och bör utgå. Även om anslutning till kommunalt VA sker så gäller andra föreskrifter
till skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt under ett flergenarationsperspektiv.
Vidare anser Länsstyrelsen att områden som kan anslutas till kommunala va-anläggningar bör
prioriteras.
Kommunen bör med utgångspunkt till ett förändrat klimat ta hänsyn till prognosticerad ökad och
förändrad nederbörd, samt förändrad årsmedelvattenföring, utreda hur detta kan påverka föreslagna
LIS-områden vid vattendrag och sjöar.
Länsstyrelsen konstaterar även att kommunen föreslår LIS-områden vid sjöar där även
biltestindustri föreslås. Då det saknas en tydlig beskrivning, av både LIS- och biltestområdena, hur
kommunen förenar dessa två intressen utan konflikter, har Länsstyrelsen svårt att få en uppfattning
hur bland annat bullerfrågor skall behandlas.
Det bör framgå hur kommunen ska hantera eventuella uppkomna risker relaterade till ovan nämnda
omständigheter. Det bör även, i de fall kommunen bedömt att det faktiskt föreligger någon grad av
påverkan/risk för översvämning, framgå vad som avses och hur man avser att hantera detta.
Förslaget behöver enligt Länsstyrelsen, i sin helhet, omarbetas.
Kommentar
Avsnittet om landsbygdsutveckling i strandnära läge har utvecklats och en beskrivning av
respektive område har lagts in i planen. Sedan samrådet har också en natur- och
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friluftslivsinventering genonomförts. Förslaget har också uppdaterats avseende
översvämningsrisker.
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att föreslagna LIS-områden ska stå i rimlig proportion till
hur stor efterfrågan på bostäder är och hur stor del av denna som berör strandnära bebyggelse
på landsbygden. Arvidsjaurs kommun delar inte länsstyrelsens synsätt. Ett av målen med de
nya strandskyddsreglerna var att genom vissa lättnader i strandskyddet främja utvecklingen i
landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Där bebyggelsetrycket är lågt går det inte
att peka ut bara några få LIS-områden för att få tillstånd landsbygdsutveckling eftersom det
inte på förhand kan förutses var det kan bli fråga om bebyggelse.
I likhet med Sveriges Kommuner och Landsting anser kommunen att reglerna behöver
tydliggöras så att kommuner med lågt bebyggelsetryck kan använda generella kriterier och
riktlinjer som specificeras i översiktsplanen för landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen i
Västerbottens län gör 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. Arvidsjaurs kommun hoppas även på att lagstiftarens
ambitioner om landsbygdsutveckling i strandnära läge kommer att leda till förtydliganden i
detta avseende.
Enligt föreslagna skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Moskosel skulle
boende inom den primära skyddszonen vara möjligt förutsatt att kommunen satte tydliga
villkor som upprätthölls över tid så som anslutning till kommunalt vatten och avlopp, villkor
för schaktning och uppställning av fordon. Eftersom att det även finns andra attraktiva
områden för bebyggelse utlagda i Moskosel har kommunen dock valt att justera LIS-området
så att det enbart ligger utanför den primära skyddszonen för vattentäkten.
Kommunen bedömer även att föreslagna LIS-områden i Abborrträsk skulle kunna riskera att
ha påverkan på vattentäkten. Kommunen avser därför inte att tillåta bebyggelse i LISområdena i Abborrträsk innan det är säkerställt att vattentäkterna inte påverkas. Kommunen
avser att inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för samtliga kommunala vattentäkter.
Då vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter för Abborrträsk är klart kommer
kommunen att kunna bedöma var bebyggelse inom området Ab1 är möjlig. Förbehåll om
detta läggs in i planen.
Mellankommunala frågor

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.
I dagsläget sker en hel del samarbete över kommungränserna via Akademi Norr med samverkan
inom utbildnings- och kompetensfrågor för att stärka den ekonomiska, sociala kulturella
utvecklingen. Länsstyrelsen kan dock konstatera att det finns behov av mellankommunal samverkan
kring LIS- och biltestområdena samt turistnäringar efter älvdalarna.
I handlingen bör det även övervägas att under rubriken Strategiskt gränsöverskridande samarbete
nämna de sju icke statliga flygplatserna i Norrbotten och Västerbotten och deras samarbete i UFNI
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(Utveckling Flyg i norra 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.
Kommentar
Kommunerna i Norrbotten har tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten,
Länsstyrelsen i Norrbotten och Skellefteå kommun bedrivit ett projekt kopplat till den nya
strandskyddslagstiftningen. Fortsatt dialog kring strandskyddsfrågorna sker återkommande
på olika träffar med både politiker och tjänstemän.
Swedish Provingground Association, SPA, är en samarbetsorganisation för
biltestverksamheten inom Arvidsjaurs, Arjeplogs och Älvsbyn kommuner.
Avsnitten ”mellankommunalt samarbete” och ”strategiskt gränsöverskridande samarbete” har
slagits ihop till ett enda avsnitt.
Avsnittet om strategiskt gränsöverskridande samarbete har kompletterats med ett avsnitt om
UFNI.
Hälsa och säkerhet

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.
Klimat och sårbarhet

I ett framtida förändrat klimat, påverkat av växthuseffekten, kan Arvidsjaurs kommun utsättas för
ökade nederbördsmängder, förändrad periodicitet för nederbörd och ökade temperaturer. Detta
påverkar förutsättningar för samhällsplaneringen. Ett villkor för en hållbar livsmiljö är att man
planerat för att kunna hantera de risker som finns och de som kan uppstå.
Länsstyrelsen ser positivt på att Arvidsjaurs kommun i planhandling och omvärldsanalys
uppmärksammat frågan om klimatförändringar och de konsekvenser dessa kan få för samhällets
planering och utformning.
I det aktuella geografiska området är den dominerande konsekvensen av förväntad klimatförändring
följande: Ökade temperaturer under alla årstider, men främst vintertid, samt förändrade och ökade
nederbördmängder.
Detta påverkar en mängd parametrar såsom snötäckets varaktighet, tjälförekomst, nollgenomgångar,
flödesförhållanden i vattendrag, översvämningsförhållanden, etc.
Länsstyrelsen har låtit utföra en fördjupad analys av hur klimatförändringar kan påverka de enskilda
kommunerna i Norrbotten. Resultatet för Arvidsjaurs kommun är nu tillgängligt och kan utgöra ett
underlag för kommunens samhällsplanering för anpassning till förändrat klimat.
Kommentar
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Arvidsjaurs kommun har tagit del av länsstyrelsens fördjupade analys av hur
klimatförändringar kan påverka de enskilda kommunerna i Norrbotten. Ett särskilt avsnitt om
ett förändrat klimat har lagts in i översikts- och tillväxtplanen m landsbygdsutveckling i
strandnära läge.
Miljö och riskfaktorer

I översiktsplanen bör översvämnings-, erosions-, ras-, och skredkänsliga områden tydligt utpekas
och riktlinjer finnas för områdenas användning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör vara
restriktiv med att tillåta nybebyggelse i översvämningskänsliga områden. Förändrade
översvämningsrisker i framtida klimat bör även beaktas. Med ett förändrat klimat och en ökad
nederbördsmängd finns även risker att föroreningar, från gamla deponier och andra förorenade
platser, kan laka ut.
De geotekniska förhållandena är översiktligt beskrivna i handlingen. För ökad tydlighet kan
jordartsförhållandena med fördel redovisas på karta. Fasta jordar dominerar i kommunen varför vi
bedömer att de geotekniska förutsättningarna är relativt gynnsamma. I älvdalarna förekommer
sediment som kan vara erosionskänsliga.
Radon utgör en olägenhet för människors hälsa och det finns alltid tillräckligt med radon i marken
för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska kunna överskridas i en byggnad, om
konstruktionen är otät. Kommunen rekommenderas att ha en karta som visar på områden med
särskilt hög radonrisk. I områden med förhöjd strålning från berggrunden kan också finnas risk för
förhöjda halter av radon och uran i dricksvatten från enskilda brunnar. SGU har data från
flygmätningar av strålning från uran, samt jordartskartor och berggrundskartor, som kan ligga till
grund för en översiktlig bedömning av radonrisker.
Kartan som redovisar miljö- och riskfaktorer är otydlig. Det framgår t.ex. inte vad som avses med“
Områden för stabilitetsutredningar”, det går inte att utläsa var det finns förutsättningar för erosion
och det saknas hänvisning till underlaget. Kartan behöver förtydligas så att det går att utläsa var
riskområdena finns. Observera att den översiktliga karteringen som utförts är begränsad till vid
utredningstillfället bebyggda områden. Det kan alltså finnas andra områden med förutsättningar för
geotekniska risker (ras, skred, erosion).
Kommentar
Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för förorenade områden. Totalt har
länsstyrelsen identifierat 150 potentiellt förorenade områden i Arvidsjaurs kommun.
Arvidsjaurs kommun har som mål att under en tio-årsperiod inventera samtliga förorenade
områden inom kommunen. Målet är även att under denna tid ha åtgärdat samtliga objekt som
kräver efterbehandling. Av översikts- och tillväxtplanen framgår att kommunen bör ställa
krav på att en riskbedömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning samt att denna
ska omfatta potentiellt förorenade områden.
Översikts- och tillväxtplanen har kompletterats med en text om jordartsförhållanden.
Kommunen är medveten om det material som finns att hämta från SGU men anser inte att
tillgängligt material är tillräckligt för att till en rimlig kostnad kunna ta fram en
radonriskkarta som kommunen kan nyttja i sin verksamhet. Kommunen anser istället att en
undersökning av radonhalten i marken bör ske vid nybyggnation (undantaget fritidshus och
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enklare byggnader) för att minska hälsorisken. Om inte en radonundersökning genomförs bör
radonsäkert byggande tillämpas.
Vattenförsörjning

I underlag för Länsstyrelsens Regional vattenförsörjningsplan, anges för vattenresursen i Moskosel
bl.a. följande:
Vattenresursens sårbarhet är hög, med sandigt material i markytan. De främsta föroreningsriskerna för vattenresursen
bedöms utgöras av friluftsliv, framför allt i form av skotertrafik samt bebyggda områden.
Riskerna för påverkan bedöms vara relativt höga för en grundvattenresurs i Norrbottens inland, eftersom det
förekommer väldigt mycket ytvatten i området. Temperaturökning samt eventuella försämringar i ytvattenkvaliteten
p.g.a. ökad intensitet i nederbörd kan även komma att beröra grundvattenkvaliteten.
Det finns ett vattenskyddsområde för vattentäkten i vattenresursen, som bör revideras.

Arvidsjaurs kommun bör här fastställa villkor för hur exploateringen av området inte ska riskera att
försämra eller skada vattenresursen. Det framgår inte av markanvändningskartan.
För att hänsyn skall kunna tas till viktiga grundvattenresurser vid planeringen anser Länsstyrelsen
att översiktplanen bör innehålla en beskrivning av kommunens viktiga grundvattenresurser, det är
positivt att kommunen redovisat vattenskyddsområden och vattenresurser för framtida
dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen under rubriken Vattendirektivet i
planeringunderlaget behandlas endast ytvattenförekomsterna , kommunen bör även vara
uppmärksam på att även grundvatten ingår i vattenförvaltningen, med bedömning av den
kvantitativa och kemiska statusen. Kommunen bör i text och på kartor i översiktplanen redovisa de
av Vattenmyndigheten utpekade grundvattenförekomsterna.
Kommentar
Enligt föreslagna skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Moskosel skulle
boende inom den primära skyddszonen vara möjligt förutsatt att kommunen satte tydliga
villkor som upprätthölls över tid så som anslutning till kommunalt vatten och avlopp, villkor
för schaktning och uppställning av fordon. Eftersom att det även finns andra attraktiva
områden för bebyggelse utlagda i Moskosel har kommunen valt att justera LIS-området så att
det enbart ligger utanför den primära skyddszonen för vattentäkten.
Planeringsförutsättningarna har uppdaterats med information om grundvattenförekomsterna.
Övriga synpunkter
Jämställdhet

De nationella jämställdhetspolitiska målen kan utgöra utgångspunkt och riktlinjer i den strategiska
planeringen och utformandet av en översiktsplan. Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är:
”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Genom att förhålla
sig till de jämställdhetspolitiska målen under arbetet åskådliggörs det tydligare om hänsyn tagits till
vilka konsekvenser olika beslut och åtgärder inom samhällsplaneringen får för kvinnor respektive
män.
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det även betydelsefullt att kartlägga hur fördelningen av kvinnor
och män som deltagit i planprocessen sett ut. Är fördelningen jämställd eller är en majoritet män?
Hur ser könsfördelningen ut i beslutande organ som nämnder och styrelser, bland experter och
sakkunniga, i referensgrupper, samrådsgrupper och andra grupper i processen. Hur ser
könsfördelningen ut bland allmänhet och sakägare- i skrivelser och på samrådsmöten. Om det finns
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statistik på detta kan det vara värt att nämna under avsnittet om Planeringsprocessen (s.3) eller
Arbetet med översiktsplanen(s. 4).
Länsstyrelsen anser vidare att det finns anledning att se över texterna som helhet med
”jämställdhetsglasögonen” på. I nuläget finns det ett avsnitt om jämlikhet, men för att synliggöra
hur olika beslut påverkar flickor och pojkar, respektive kvinnor och mäns förutsättningar, villkor
och möjligheter bör jämställdhetsperspektivet lyftas in tydligare inom de fem strategiska områdena.
Länsstyrelsen anser att det finns en utvecklingspotential bl.a. när det gäller frågor om jämställdhet
och ambitioner när det gäller översiktsplanens strategiska roll.
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.
I anslutning till samrådsmötena gjordes enkätundersökningar som fick besvaras frivilligt av
de som deltog på samråden. Detta för att få en övergripande bild av vilka som deltagit i
samrådet ur ett demokratiskt perspektiv. Undersökningen berörde även hur deltagarna nåtts
av informationen vilket är viktigt för kommunen att veta inför kommande processer av
liknande slag. En redogörelse av resultatet finns att läsa under rubriken ”Vilka har deltagit”.
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter under föregående mandatperiod bestod av 9 män och
3 kvinnor. Denna mandatperiod består kommunstyrelsens ordinarie ledamöter av 6 kvinnor
och 5 män. Översiktsplanegruppens deltagare har förändrats under processens gång men
består idag av 6 kvinnor och 5 män.
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. Kommunen tar dock gärna emot synpunkter på
om planen i något avseende behöver förändras med anledning av målet om allas möjlighet att
forma samhället och sina egna liv.
Infrastruktur

I remissversionen av Länstransportplanen 2014- 2025 finns pengar avsatta för en åtgärdsvalsstudie
av trafiksäkerhetsbrister längs Järnvägsgatan, i planen föreslås rondeller vid korsningen
Järnvägsgatan/Västlundavägen och Järnvägsgatan/Skillnadsgatan. Av de i länstransportplanen
framförda primära turistvägarna är riksväg 95 Skellefteå- Arvidsjaur- Arjeplog- Bodö(Silvervägen)
och riksväg 94 sträckan Arvidsjaur-Luleå nämnda och infrastrukturen behöver förbättras för att
klara ökad turism.
Vad gäller byggnadsfritt avstånd till vägar på s73 bör kommunen komplettera texten med att vid
E45 gäller utökad område på 30 m.
Kommunen bör vid utbyggnad av skoterledsnätet, i de delar där statliga vägar och järnvägar berörs,
föra en dialog med Trafikverket.
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Kommentar
Kommunen avser att samråda med Trafikverket i de fall utbyggnation av skoterledsnätet blir
aktuellt i anslutning till statliga vägar och järnvägar.
Texten har kompletterats med en upplysning om att byggfria avståndet även gäller E45.
Kulturmiljö

Att få Lappstaden prövad som världsarv skulle kräva ett omfattande utredningsarbete. Gammelstad
är utnämnd som representant för kyrkstäderna men skulle genom en serienominering kunna
kompletteras med en representant för samiska kyrkstäder, Det skulle dock innebära att nästan hela
nomineringsprocessen för Gammelstad måste göras om, liksom att det måste utredas om det är
Lappstaden i Arvidsjaur som ska representera det samiska uttrycket för den norrländska
kyrkstadstraditionen eller någon av de andra samiska kyrkstäderna. Världsarvsstatus skulle inte ge
miljön något ytterligare skydd. Och det finns inget som hindrar ett arbete med turistisk utveckling
redan i nuläget. Länsstyrelsen delar därför inte uppfattningen att Lappstaden ska nomineras som
världsarv.
Kommentar
Rekommendationen ändras till följande lydelse; ”Lappstaden bör utvecklas turistiskt.”
Naturmiljö

Tre områden som är utpekade som ”industri/testbana bil” överlappar andra värdefulla
naturområden. Det är område nr 6 som överlappar naturreservatet Storberget-Renberget, områden
nära Arvidsjaurs flygplats som överlappar Norrmyran, en våtmark som är utpekade i den nationella
Myrskyddsplanen samt område nr 13, som överlappar en planerad utvidgning av naturreservatet
Vittjåkk-Akkanålke. Länsstyrelsen anser att dessa områden är olämpliga att peka ut som
industrimark.
Kommentar
Område 6 har justerats så att naturreservatet ej omfattas.
Område nr 13 har tagits bort från planen. Område nr 75 har justerats så att Norrmyran som
pekas ut i den nationella Myrskyddsplanen inte längre omfattas.
FÖP

Generellt ger materialet i form av markanvändningskarta inte tillräcklig god ledning för hur
miljöerna skall utvecklas men också hur beaktande skall tas till olika värden och karaktär.
Kvarteret Skogen i Arvidsjaurs tätort är utpekat i det regionala kulturmiljöprogramet betecknas i
föreslagen plan som bevarandeområde och som område för exploateringsområde för
centrumutveckling. Även om det är möjligt och planerad bör det ske med stor restriktivitet eftersom
området skogsparkskaraktär är avgörande för upplevelsen av miljön.
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Kommunens ställningstagande är att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion bör i möjligaste mån bevaras samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Länsstyrelsen noterar att för de situationer
när dessa kommer i konflikt med byggande redovisas inget förhållningssätt. I Glommersträsk och
Järvträsk omfattas en stor del av byn av värdefullt odlingslandskap av högsta klass samtidigt som
LIS-områden läggs ut över dessa landskap.
Kommentar
Kommunen anser att markanvändningskartan för Arvidsjaurs samhälle ger tillräcklig
vägledning för hur miljöerna skall utvecklas samt hur beaktande skall tas till olika värden
och karaktär.
I Glommersträsk finns inga LIS-områden utlagda. I textavsnittet om Järvträsk läggs in som
rekommendation att odlingslandskapet bör bevaras i möjligaste mån samt att eventuell
bebyggelse i LIS-området bör placeras och utformas i enlighet med byns byggnadstradition.
Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt bestämmelserna om miljöbedömningar ska rimliga alternativ för att uppnå målen med planen
identifieras, beskrivas och bedömas. Det kan ha varit andra alternativ uppe för diskussion men som
inte tagits med i planförslaget av olika skäl, dessa kan vara sådana rimliga alternativ som avses och
kan behöva beskrivas och analyseras utifrån relevanta miljöaspekter. Länsstyrelsen vill 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.
Konsekvensbeskrivningen tar upp fornlämningsförekomsterna kring flera av de utpekade sjöarna,
men formuleringen ovan; om att samråd ska ske med Länsstyrelsen för” mesta möjliga hänsyn” kan
ge intryck av det är en fråga för förhandling. Men när det gäller lagskyddade fornlämningar är
hänsynskravet inte förhandlingsbart. 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 följer en arkeologisk utgrävning om tillstånd för ingrepp beviljas. Det kan inte heller
uteslutas att det även i dessa områden kan finnas fler, idag okända fornlämningar.
Detsamma gäller naturligtvis även för andra verksamheter, som biltestanläggningar även om de ska
nyttja sjöisar, så erfordras utredningar för att fastställa skyddsområden kring fornlämningar.
I översiktsplanen har kommunen listat några rekommendationer kring utveckling och förvaltning av
skyddade områden. Man pekar i miljökonsekvensbeskrivningen på naturreservat och ekoparker som
en tillgång för besöksnäringen i kommunen, framförallt genom möjligheter till vandrings- och
fisketurism.
Länsstyrelsen tycker det är positivt att kommunen ser skyddad natur som en tillgång. Kommunen
måste dock beskriva vad det är för typ av utveckling de har tänkt sig, hur denna utveckling ska
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kunna ske utan att den strider mot naturreservatens syfte och föreskrifter, samt vilka konsekvenser
utvecklingen kan få på naturmiljön i de skyddade områdena.
På den stora markanvändningskartan är ett större område mellan Grundträsk, Baktsjaur och
Svartliden, söder om Abborrträsk utpekat som ”område för turismverksamhet”. Inom detta område
ligger två naturreservat, Pellobäcken och Eliasro. Kommunen bör redovisa hur turistverksamhet i
området kan komma att påverka naturreservaten.
Miljökvalitetsmålen
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden som beskriver det tillstånd som ska
uppnås i ett generationsperspektiv. Miljökvalitetsmålen ska vägleda statliga myndigheter och andra
samhällsaktörers åtgärder på miljöområdet. Flertalet av miljömålen är relevanta för fysisk
samhällsplanering.
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar översiktsplanens bedömda påverkan på 11 av de 16
miljömålen, Länsstyrelsen saknar en redovisning av påverkan på miljömål som, bara naturlig
försurning samt säker strålmiljö.
Några specifika synpunkter till bedömningen är:
Levande sjöar och vattendrag , här skriver kommunen att drygt 40 vattendrag i länet ska återställas
och knappt 500 vandringshinder åtgärdas. Varifrån kommer dessa siffror och är det relevanta siffror
för Arvidsjaurs kommun?
Myllrande våtmarker, texten hänvisar till en regional strategi för skydd och skötsel av våtmarker.
Norrbottens län har ingen sådan strategi, däremot har Västerbottens län en.
Kommunen skriver att värdefulla våtmarker påverkas vid utpekandet av LIS-områden och att
naturinventering och prioritering av LIS-områden ska säkerställa att miljömålet påverkas positivt.
Länsstyrelsen vill påpeka att själva utpekande av LIS-områden inte påverkar miljömålet och naturen
negativt, utan det är exploateringen av LIS-områden med värdefulla våtmarker som kan påverka.
Miljömålet kommer inte heller att påverkas positivt av att inventering av (bort)prioritering av LISområden görs, det kommer inte att påverkas alls. Det är positivt att naturinventering ska göras och
LIS-områden prioriteras om det leder till att områden med värdefull natur prioriteras bort, men
Länsstyrelsen anser att detta arbete borde ha gjorts innan utpekandet av LIS-områden.
Levande skogar. Samma resonemang som ovan. Miljömålet kommer inte att påverkas av att LISområden prioriteras bort.
Ett rikt djur och växtliv. Här saknas relevant beskrivning av de regionala förutsättningarna. Även
texten om planförslaget är otydlig. Det står att miljömålet bedöms påverkas negativt av
planförslaget eftersom en del äldre skog finns inom området. Vilket område menar man då,
Arvidsjaurs kommun? Och varför skulle planförslaget påverka miljömålet negativt? Resonemanget
bör utvecklas.
Det framgår (s.14) att kommunen tagit fram en strategisk vattenförsörjningsplan för Arvidsjaurs
centralort. Denna vattenförsörjningsplan bör anges som underlag till kommunens översiktsplan.
Miljökonsekvensbeskrivningens skrivningar och hänvisningar behöver generellt ses över.
Länsstyrelsen deltar i en dialog om detta om så kommunen önskar.
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Kommentar
MKB:n har omarbetats i sin helhet.
Planeringsunderlag

Länsstyrelsen vill uppmärksamma ytterligare planeringunderlag som kan användas vid den
kommunala planeringen.




Länsstyrelsens rapport ”Klimatförändringar i Norrbottens kommuner – Arvidsjaurs kommun”.
Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna.
Arbetsmaterial Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län

Länsstyrelsens rapport omfattar sektorerna
 Kommunikationer - Kommunalt gatu- och vägnät
 Tekniska försörjningssystem – Dricksvatten, Elsystem
 Bebyggelse – Översvämning, ras, skred och erosion, dagvattensystem,
byggnadskonstruktioner
 Kulturmiljö
 Människors hälsa
Skogsstyrelsen är en samrådspart vid arbetet med vattenskyddsområden, de kan ha bra information
vad gäller skötsel av skog i dessa områden.
SGU-rapport 2011:10 Ersättningsmaterial för naturgrus- kunskapssammanställning och
rekommendationer för användning av naturgrus, kan användas som stöd vid kommunal
upphandling.
I planeringsunderlag uppger man att det finns 43 naturreservat inom kommunen. Denna siffra
stämmer inte längre, det rätta antalet är 53 st naturreservat som ligger helt eller delvis inom
kommunen.
Länsstyrelsen anser att kommunen i sin översiktplan även ska redovisa kända planer om framtida
reservatsbildning. I dagsläget rör det sig om 6 nya naturreservat samt 5 utvidgningar av befintliga
naturreservat.
Kommentar
I slutet av bilagan ”Planeringsunderlag” har en förteckning över de viktigaste
planeringsunderlagen lagts in.
Planeringsunderlaget har uppdaterats avseende antal naturreservat inom kommunen. Av
underlaget framgår nu även kända planer på framtida reservatsbildningar.
Redaktionella synpunkter

Tydligheten på markanvändningskartan samt kartor i planeringsunderlaget bör förbättras. Legend
och redovisade områden på kartbilden bör överrensstämma. Länsstyrelsen tolkar numreringen av
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biltestområdena som att det skall finnas något dokument som beskriver vilka förutsättningar och
riktlinjer som finns i dessa områden.
Övriga naturintressen sid 13: vad menas med vattenrelaterade Natura 2000-områden? På kartan är
både Land- och vattenrelaterade Natura 2000-områden utritade.
Ett förslag är att istället för de två ovannämnda kartorna göra tre kartor enligt nedan:
1. Naturreservat, naturvårdsavtal, naturvärdesobjekt, biotopskydd, nyckelbiotop och Natura 2000landområden – eftersom dessa ofta sammanfaller med naturreservaten blir det mer lätt överskådligt
att visa dem på samma karta, t ex genom att sätt NR som en outline och N2000 som helfärgad.
2. Natura 2000-vattendrag
3. Myrskyddsplan, våtmarksinventering, vattenskyddsområden, Fiskvattendirektivet.
Sametinget anser att beskrivningen av Arvidsjaurs kommun och dess historia är undermåligt
beskriven i samrådshandlingen, se bifogat yttrande.
Kommentar
Kartmaterialet har uppdaterats och kommunen har försökt att öka tydligheten i
kartmaterialet.
Under övriga naturintressen har tydliggjorts att kartan omfattar samtliga Natura 2000områden.
Beskrivningen av Arvidsjaurs kommuns historia har omarbetats.
Samråd

Samråd har hållits med Lantmäterimyndigheten, Vattenfall eldistribution AB, Svenska Kraftnät,
Skogsstyrelsen, Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Boverket, Energimyndigheten, Sveriges
geologiska undersökning, Sveriges geotekniska institut, SMHI, Försvarsmakten, Sametinget,
Fortifikationsverket markavd. och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessutom har
synpunkter lämnats från Länsstyrelsens enheter för naturvård, kulturmiljö, miljöskydd, social
hållbarhet och samhällsskydd, vatten och fiske, tillväxt och infrastruktur samt landsbygd.
Bilaga:
Sametingets samrådsyttrande

Övriga justeringar av planförslaget
Textavsnitten i översiktsplanen har setts över för att ge en uppdaterad bild av kommunens
förutsättningar, styrkor och utmaningar.
Nedanför Klockarberget/Borrgatan ligger ett antal arrendetomter. I den fördjupade översiktsplanen
för Arvidsjaurs samhälle har för dessa tomter angivits att bebyggelsen inte bör utökas av hänsyn till
friluftslivet och rennäringen.
Piteå kommun tagit steg i riktning mot vindkraft i Markbygden. Arvidsjaurs kommun önskar att
eventuell vindkraft förläggs fem km från kommungränsen då tysta områden får allt större
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attraktionskraft och kommunen ser att vindkraft i området skulle påverka kommunens turistiska
förutsättningar negativt. Ett tyst område har lagts in längs kommungränsen.
Tjernfjellstunneln kommer att byggas under 2015. Rekommendationen i planen har därför ändrats
till att kommunen bör arbeta för att tillvarata de möjligheter till regional samverkan och utveckling
som planerad byggnation av Tjernfjellstunneln ger.
Områdena 68 och 69 för industri/testbana bil har sammanfogats med område 75.
I planen har angivits att kommunen vidare bör utreda förutsättningarna för att ändra
rekommenderad väg för farligt gods till Järnvägsgatan eller Sten Laestadiusväg.
I planen har angivits att kommunen årligen bör 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.
Vissa ytterligare uppdateringar har gjorts i dokumentet ”Planeringsunderlag”.
Planförslaget har kompletterats med text och rekommendation om sim- och sporthallen. Befintlig
sim- och sporthall kommer enligt kommunens uppskattningar att kunna nyttjas under ytterligare 510 år. Kommunen bör påbörja arbetet med att försöka hitta former för att finansiera en eventuell ny
sim- och sporthall.
Avsnittet ”Mineralutvinning” har kompletterats med en rekommendation om att uranbrytning inte
ska ske inom Arvidsjaurs kommun.
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