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Särskilt utlåtande – vad är det?
Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och
redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till.
Det särskilda utlåtandet med de sammanställda synpunkterna ska sedan bifogas de övriga
översiktsplanehandlingarna. Om synpunkter som inkommit under utställningen inte kan tillgodoses
i planförslaget bör detta särskilt motiveras.
Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska kommunen ställa ut förslaget på nytt.
Kommunen gör bedömningen att ingen ny utställning är nödvändig innan antagandet.

Hur har utställningen gått till?
Förslaget till översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun har ställts ut under perioden 10
april till 10 juni 2015. Planen, miljökonsekvensbeskrivningen, samrådsredogörelsen och
planeringsunderlag har funnits tillgängligt via www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Materialet har
också varit tillgängligt på biblioteket i Arvidsjaur.
Information om utställningen har skickats enligt sändlista till organisationer, interna och externa
myndigheter och närliggande kommuner m.fl.
Annonsering har skett i Piteå Tidningen och Norran. Kommunen har även informerat om
utställningen via kommunens hemsida.

Vilka har yttrat sig?
Under utställningstiden har 18 yttranden inkommit. Följande har yttrat sig över planförslaget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Trafikverket
Försvarsmakten
Sametinget
Loukta Mavas Sameby
Västra Kikkejaure Sameby
Östra Kikkejaur Sameby
Ståkke Sameby
Glommershus, GK-Door AB, IKEA, RTN
Representanter från organisationer i Moskosel (Unga Örnar, Kyrkan, PRO, Rallarmuseet, Moskosel
Petrol, Moskosel Fiskevårdsförening, Moskosels Byastugeförening, Moskosels Jaktvårdsförening,
Moskosels samfällighet och MIF)
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Privatperson
Hotell Laponia
Privatperson
Privatperson
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•
•
•
•

Privatpersoner
Privatpersoner
Privatperson
Privatperson

Utöver dessa 18 yttranden har Sorsele kommun och Jokkmokks kommun meddelat att de inte har
något att erinra om planen.

Trafikverket
Sidan 51 Det är länsstyrelsen som rekommenderar vägar för farligt gods
Sidan 51 I länstransportplanen 2014-2025 finns pengar avsatta för en åtgärdsvalsstudie av
trafiksäkerhetsbrister längs Järnvägsgatan.
Sida 55, 56 Det är bra att kommunen tar hänsyn till flygets förutsättningar både avseende buller och
eventuella höga byggnader som kan störa flyget. Vid bygglov eller detaljplaner som tillåter höga
byggnader ska Trafikverket och Arvidsjaurs flygplats samrådas.
LIS-områden För byar/områden som planeras invid de allmänna vägarna så är vi restriktiva med att
ge tillstånd till nya anslutningar utan vi rekommenderar att befintliga anslutningar nyttjas alternativt
att anslutningar samordnas.
Kommentar
Kommunen är medveten om de förutsättningar som trafikverket lyfter fram i sitt yttrande och
bedömer inte att några ändringar är nödvändiga i planen.

Försvarsmakten
Förvarsmakten är restriktiv till område 22 för turistverksamhet då detta kan medföra en oönskad ökning
av person- och trafikrörelse i direkt anslutning till skjutbanor och skjutfältsgräns. En eventuell utökning
av verksamheten inom området ska därför tidigt samrådas med Försvarsmakten för att förhindra skador
för människor och riksintresse. I Naturvårdverkets allmänna råd(NFS 2005:15) omnämns sådana
områden som eventuellt störningskänsliga för skottbuller.
Vid eventuell utveckling av föreslagna områden för industri/biltest i nära anslutning till Arvidsjaurs
skjutfält (nr 54, nr 48, nr 16) önskas tidigt samråd.
Vid en eventuell anläggning av tågtestbana (mellan Arvidsjaur och Jörn) i anslutning till nordöstra
skjutfältsgränsen är det viktigt att hitta lösningar för Försvarsmaktens passager av järnvägen.

Kommentar
En rekommendation har lagts in i planen om att samråd bör ske med Försvarsmakten vid
etableringar av testverksamhet i anslutning till Försvarsmaktens samrådsområden.
Område 22 ligger delvis inom samrådsområde för Försvarsmakten varför samråd ska ske med
Försvarsmakten om en utökning av skidbacken blir aktuell.
Eftersom tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn delvis ligger inom samrådsområde för
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försvarsmakten ska samråd ske med Försvarsmakten. Kommunen instämmer i att det är viktigt att
hitta lösningar för försvarsmaktens passager av järnvägen.

Sametinget
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. Sametingets
syfte är att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin
kultur. Sametinget har tagit del av rubricerad remiss och lämnar följande synpunkter.
Sametinget anser inte att planen är tillräckligt tydlig och saknar kartor som visar berörda samebyar.
Kommunens riktlinjer tar inte hänsyn till den samiska kulturen och dess markanvändning.
Sametinget anser att kommunen ska förtydliga att kumulativa effekter för en hel sameby ska belysas
vid etablering av nya verksamheter. Det samiska landskapet är en förutsättning för renskötseln och
den samiska kulturen. I det samiska kulturarvet utgår samerna från en helhet, renskötseln är en del
av den. Landskapet har en historia och speglar alla aspekter av samernas livsmiljö. Samerna har en
känslomässig anknytning till landskapet och det samiska kulturarvet består inte bara av fysiska
lämningar. Minst lika viktigt är det så kallade immateriella kulturarvet, allt det som inte lämnar
några synliga spår efter sig. De traditionella samiska näringarna har alltid har tagit sin utgångspunkt
i långsiktighet och utifrån ett hållbart levnadssätt. Sametinget rekommenderar att Akwé: Kons
riktlinjer tillämpas vid konsekvensutredningar. Riktlinjerna är avsedda att ge vägledning för
konventionen om biologisk mångfalds parter och regeringar i införlivandet av kulturella,
miljömässiga och sociala hänsynstagande av urfolk i nya och befintliga processer för
konsekvensbeskrivningar.
Kommentar
I dokumentet ”Planeringsunderlag” finns på sidan 6 en karta över samebyarna samt
riksintresseområden, hagar, visten, läger, renvaktarstugor, kåtor, stängsel och flyttleder. På den
kommuntäckande markanvändningskartan har vi dock valt att enbart redovisa samebygränser och
riksintresseområden.
Kumulativa effekter kan beskrivas som hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra
pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder påverkar rennäringen i ett område. En
rekommendation om att kumulativa effekter för berörd sameby ska belysas vid etableringar av nya
verksamheter har lagts in i planen.
Planeringsunderlag
RIKSINTRESSEN
Allmänt
Kommunen lyfter att riksintressen utgör ett viktigt planeringsunderlag och Sametinget anser inte att
det genomsyras i planen då hänsyn inte tas till riksintresse för rennäringen som i sin tur även
omfattar den samiska kulturen.
Riksintresse för rennäringen
Sametinget vill förtydliga att till områden av riksintressen finns dessutom kategorin funktionella
samband som ska tillgodoses, som innebär att renarna ska kunna beta sig från ena
riksintresseområdet till det andra utan större svårigheter. När det gäller områden av riksintresse för
rennäringen ska dessa skyddas enligt miljöbalken mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
renskötselns bedrivande. Som det konstaterats i förarbetena till naturresurslagen är områden av
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riksintressen för rennäringen av funktionell typ, i motsats till områden avsedd för fasta
exploateringar. Till områden av riksintressen för rennäringen måste buffertzoner och funktionella
samband finnas för att renar ska kunna ha åtkomst till naturresurserna. De funktionella sambandens
betydelse och bevarande är i sig ett riksintresse såsom sammanhängande områden så att den fria
strövningen inte hindras. Vissa områden kan därför bli riksintressanta att bevara först sedan
hotbilden blir tydlig. Riksintresseområden för renskötseln ska se till att det finns
grundförutsättningar för renskötsel i varje sameby, men det kan inte utesluta resterande delar av den
samiska kulturen då den är en del av det samiska kulturarvet. Samerna har status som urfolk och
folk och därigenom rätt att utöva sin kultur och en grad av självbestämmande över sin kultur. Staten
ska därmed tillförsäkra att renskötseln ska kunna fortsätta existera och då är markerna av den största
betydelse.
Kommentar
Kommunen anser att hänsyn har tagits till riksintresse för rennäringen i förslaget till plan.
Exempelvis har flertalet områden för fordonstest/industri strukits och ytterligare fler LIS-områden
har plockats bort under arbetets gång. Flera rekommendationer har också tillkommit och justerats
efter dialog med samebyarna.
Trots att Arvidsjaurs kommun tillhör en av de 20 största kommunerna till ytan sett och endast en
mycket liten del av denna mark är exploaterad är det för kommunen en stor utmaning att hitta
exploateringsbar mark. Arvidsjaurs kommun utgör en del av det svenska samelandet. Rennäring
bedrivs här året runt. 44 procent av kommunens yta utgör också riksintresse för rennäringen. Att
finna lämplig industrimark för testnäringen, som är så viktig för kommunens utveckling, är därmed
mycket svårt utan att någon sameby anser sig påverkas negativt. På samma sätt är det svårt att hitta
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utöver riksintresse för rennäring omfattas
också kommunens yta till stor del av Natura 2000-områden, naturreservat samt riksintresse för
naturvård, kulturmiljövård, totalförsvaret, friluftsliv mm.
Denna situation ställer stora krav på kommunens samhällsplanering. Kommunen har därför valt att
behålla ett stort antal områden för industri/testverksamhet och områden för lättnader i
strandskyddet där kommunen ser att det finns förutsättningar att exploatera mark utan att påtagligt
försvåra rennäringens bedrivande.
Översiktsplanering handlar till stor del om att väga olika intressen mot varandra och planen utgör
en överenskommelse mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning och
ger därmed såväl ramarna som handlingsutrymmet för kommunen inom riksintresseområdena.
Genom flertalet tidiga samråd under processen med olika samebyar har kommunen försökt att göra
sig en bild av hur planen påverkar samerna och riksintresset för rennäring. Eftersom all mark,
förutom tomtmark, inom kommunen även utgör någon samebys marker innebär all ytterligare
exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Kommunen bedömer dock inte att förslagen
i planen påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna i framtida
ärenden är dock viktigt för att minska negativ påverkan.
För att tydliggöra frågan om funktionella samband har följande formulering lags in i planen
”Eftersom rennäringen inte är ett objekt som ska skyddas, utan en verksamhet vars delområden är
beroende av varandra kan även rennäringens funktionella samband (det mellanliggande området
mellan t ex vinter- och sommarbetesland) ha status som riksintressen.”
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Miljökonsekvensbeskrivning
BAKGRUND
Historia
Sametinget anser fortfarande att samerna är osynliggjorda i beskrivningen av Arvidsjaurs kommuns
historia trots att det är Sveriges urbefolkning. Förutom det som finns beskrivet så höll samerna vid
kolonisationens början renar främst för mjölkningens skull samt matrenar. I samrådsredogörelsen
framgår det att Arvidsjaur ligger ”mitt i sameland” och skulle vara en idealisk placeringsort för den
samiska parlamentsbyggnaden. Samernas med deras kultur och näringar borde vara en central del
av planen.
Nuläget
Inte heller i nulägesbeskrivningen lyfts den samiska kulturen och näringarna fram. Arvidsjaurs
kommun berörs av flera samebyar och har många samer bosatta i kommunen.
ALTERNATIV
Planförslaget – ny översikts- och tillväxtplan (ÖTP)
Sametinget saknar även här det samiska och anser att en samisk förvaltningskommun borde även
vilja satsa på samisk kultur.
MILJÖKONSEKVENSER
Områden av intresse för renskötseln ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada den
samiska kulturen och planen saknar redovisning över hur en eventuell nybyggnad eller utbyggnad
av redan befintlig bebyggelse eller andra etableringar skulle komma att påverka renskötseln.
Boendemiljö och befolkning
Sametinget saknar beskrivning av hur renskötseln påverkas av en förtätning av samhället.
Sametinget delar inte kommunens bedömning att det enbart blir positiva konsekvenser.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Sametinget ställer sig frågande till varför kommunen pekat ut LIS-områden inom riksintressen för
rennäringen. Samtidigt lyfter kommunen att anpassad bebyggelse och tydliga regler kring
byggandet blir konsekvenserna som helhet mindre negativa men Sametinget saknar det i de
utpekade LIS-områdena.
Besöksnäring
Kommunen lyfter att samisk turism är en viktig vinteraktivitet vilket Sametinget tolkar som att den
samiska kulturen är viktigt för kommunen och därför ska den finnas som en röd tråd i planen.
Industriområde och testbanor
Det är inte bara riksintresseområden som är viktiga för renskötseln utan alla marker inom en
sameby är viktiga och blir allt viktigare i takt med ökad exploatering och förändringar i klimatet.
Samebyarnas flexibilitet minskar i takt med att markerna krymper. Alla marker har en eller flera
funktioner beroende på årstid och omständigheter. För att möjliggöra ett årstidscykliskt användande
av betesområden krävs strategiska platser vilka till exempel utgörs av flyttleder, rastbeten och
uppsamlingsområden. Tillsammans skapar dessa strategiska platser ett så kallat funktionellt
samband.
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Flygplatsen
Kommunen nämner att djurlivet påverkas av fler flyg. Sametinget menar att även renarna och
renskötseln kan påverkas av det.
Mineralutvinning
Sametinget anser att det ska nämnas att EVA-fyndigheten ligger mitt i ett riksintresseområde för
rennäringen.
Vindkraft
MILJÖMÅL
Sametinget ifrågasätter varför kommunen inte redovisar miljömålet Storslagen fjällmiljö som ett av
de mål som berörs. Sametinget menar att miljökvalitetsmålet berörs i allra högsta grad då det i
Naturvårdsverkets förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö framgår det att
de samiska traditionella kunskaperna och renskötselns framtid är avgörande för att nå
miljökvalitetsmålet. I strategin lyfts också vikten av sammanhängande betesmarker och att
samebyar som har betesområden i fjällregionen är beroende av fungerande betesförhållanden i
vinterbetesmarker i skogs- och kustlandet. Renen är det enskilt viktigaste betesdjuret i fjällen. För
att kunna bevara fjällområdets värden för renskötseln och bibehålla områdets karaktär av
betespräglat, storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden behöver renen kunna
följa sin årscykel och vandra mellan betesmarkerna från fjäll till kust. Även om miljökvalitetsmålet
syftar till att bibehålla karaktären av betespräglat landskap i fjällen måste åtgärderna i arbetet med
etappmål innefatta förutsättningar för berörda fjäll- och skogssamebyars hela renskötsel, inklusive
betes- och flyttningsförhållanden i kust- och skogsland nedanför fjällen.
Kommentar
Arvidsjaurs kommun anser inte att samerna är osynliggjorda i beskrivningen av Arvidsjaurs
kommuns historia. Kommunens ambition är att skapa ett kort och kärnfullt dokument och har
därför valt att skära ner på beskrivande texter inom samtliga områden.
I planen framgår som rekommendation att ”kommunen bör verka för en utveckling av rennäringen
och den skogssamiska kulturen.”
Se tidigare kommentar om att utpeka områden inom riksintresse för rennäringen.
Planförslagets har kompletterats med beskrivningar av hur planförslaget påverkar rennäringen.
I miljökonsekvensbeskrivningen har tydliggjorts att även renarna och rennäringen påverkas av fler
flyg samt att EVA-fyndigheten även omfattas av riksintresseområde för rennäringen.
Länsstyrelsen har varken i samrådsyttrandet eller i granskningsyttrandet framfört avsaknandet av
en redovisning av miljökvalitetsmålet vilket kommunen tolkar som att detta ej är behövligt.
Samrådsredogörelse
Sametinget ser att samrådsmöten är genomfört med de dominerande samebyarna i kommunen, det
är dock viktigt att ha dialog med alla berörda samebyar och samer som berörs i kommunen. Många

7

Särskilt utlåtande

samebyar har sina flyttleder genom kommunen och det är viktigt att de finns kvar och att renar fritt
kan ströva mellan olika områden.
Bakgrund
Samma kommentar som i MKB:n under BAKGRUND, Historia (se sida 1).
Testverksamhet
Sametinget ser att trots att samebyarna redovisat att en del av planerna inte kan accepteras så har
kommunen valt att peka ut dem i översiktsplanen. Ursprungsbefolkningen ska enligt folkrättsliga
principer kunna råda över markerna för att kunna tillgodose att renhjordarna som är i behov av olika
sorters marker och leder kan existera. Det råder inget tvivel om att samerna har rätt till
självbestämmande i sina traditionella områden, eftersom sådana aktiviteter påverkar urfolks
områden och kultur i allra högsta grad. Sametinget menar att frågan om renskötselns och den
samiska kulturen förutsättningar ska sättas in i sitt sammanhang när det gäller marker som
ursprungsbefolkningen traditionellt brukat samt brukar och enligt folkrättsliga principer har
samerna rätt att avgöra om verksamheter/exploateringar ska ske eller inte. Traditionell kunskap ska
likställas med vetenskaplig kunskap och därför ska samernas kunskaper och erfarenheter vägas in.
Vidare ställer sig Sametinget frågande till kommunens bedömning att Arvidsjaursjön är ett exempel
på möjligheten att förena riksintresse rennäring med exploateringsintresset då det framgår i planen
att en arbetsgrupp finns för passage för renar förbi samhället. Samt att kommunen kan göra
bedömningen att fler industri/testverksamhet kan etableras utan att påtagligt försvåra rennäringens
bedrivande.
Kommentar
Kommunen har under upprättandet av planen haft en dialog med såväl de dominerande
samebyarna i kommunen som övriga berörda samebyar. Under samrådet planerades dock enskilda
samrådsmöten med de dominerande samebyarna medan övriga var välkomna till de öppna
samrådsmötena.
Kommunen vidhåller att Arvidsjaursjön är ett exempel på möjligheten att förena riksintresse för
rennäring med exploateringsintresset. Den arbetsgrupp som arbetar för att hitta en lösning på
samebyns passage kring Arvidsjaurs tätort har haft till uppgift att hitta en passage på land då
byggandet av Sten Laestadius väg och bebyggelsen norr om denna har försvårat samebyns passage
förbi Arvidsjaurs samhälle.
Se kommentar ovan om varför LIS-områden och områden för fordonstest/industri har lagts ut inom
riksintresse för rennäring.
Översikts- och tillväxtplan
BAKGRUND
Kort om geografi, geologi och historia
Samma kommentar som i MKB:n under BAKGRUND, Historia (se sida 1).
INNOVATION OCH FÖRNYELSE
Kommunen lyfter att de ser en utveckling av de gröna näringarna, här anser Sametinget att den
samiska kulturen och näringarna ska lyftas fram som centralt i kommunen.
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MINERALUTVINNING
Det framgår inte att Eva-Svartliden ligger inom riksintresse för rennäringen. Det finns inget i
rekommendationer om hur den samiska kulturen ska kunna utvecklas.
SAMISKA NÄRINGAR
Sametinget saknar vilka andra samiska näringar som finns i kommunen och den samiska kulturen
bidrar till kommunen. Det finns bland annat ett slakteri som ägs av samebyar och en stor
turistattraktion, Lappstaden. Sametinget ställer sig frågande till om det största problemet är
hundspannsköring. Sametinget bedömer att det torde vara skogsbruket. Sametinget saknar
satsningar för samiska barn- och ungdomar samt äldre. Sametinget anser att det under
rekommendationer borde framgå att vid etablering av ny verksamhet eller utökning av befintlig ska
dialog föras med berörda samer. Sametinget undrar vad som menas med stängselskyldighet samt
vad det innebär.
Kommentar
Under avsnittet ”Innovation och förnyelse” har de samiska näringarna lyfts fram som en pusselbit i
kommunens utveckling och det finns även en rekommendation om att verka för ett
samarbetsprojekt för att stödja utvecklingen av de samiska näringarna samt en rekommendation om
att kommunen bör verka för en utveckling av rennäringen och den skogssamiska kulturen.
Under avsnittet ”Riksintressen och miljökvalitetsnormer” framgår att fyndigheten ”Eva-Svartliden”
även berörs av riskintresse för rennäring. Rekommendationen under avsnittet ”Samiska näringar”
har justerats till ”Vid etablering av ny verksamhet eller utökning av befintlig ska dialog föras med
berörd sameby för att minska påverkan på rennäringen. Hundspannsföretag är ett exempel på
företeelser som innebär ett behov av samråd.”
Syftet med en stängselskyldighet för fritidshusägarna är att undvika ersättningsanspråk gentemot
samebyar vid etablering av ny fritidshusbebyggelse.
En särskild samisk arbetsgrupp hanterar frågan om kommunens ambitioner med anledning av att
kommunen utgör samisk förvaltningskommun. Kommunen har därför valt att inte specifikt
behandla dessa ambitioner i översikts- och tillväxtplanen utan att enbart upplysa om att kommunen
utgör samisk förvaltningskommun.
Problembilden under avsnittet ”Samiska näringar” har utarbetats efter samråd med samebyarna och
det är dessa som lyft utmaningen med hundspannskörningen. Skogsstyrelsen är den myndighet
som ansvarar för den svenska skogspolitiken.
LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS)
Sametinget anser att underlaget är otydligt och presenteras på olika ställen med olika namn och
nummer. Det borde bättre framgå i ÖTP vilka områden som berörs av riksintresse för rennäringen,
som det görs i planeringsunderlaget. Sametinget ställer sig frågande till att kommunen utpekat LIS
inom riksintresse för rennäringen.
Kommunen har inte redovisat att områdena J1, J2, J3 ligger inom riksintresse för rennäringen och
berör flyttleder av riksintresse. Område N1 ligger i nära anslutning till flyttled av riksintresse,
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samma gäller för NB1 som även angränsar till en svår passage. Det framgår inte att LIS för
verksamheter område 9 och 10 angränsar till flyttleder. Sametinget anser att det i planen ska
tydligare framgå antingen under varje område eller i rekommendationer eller riktlinjer att dialog ska
föras med berörda samer och att hänsyn ska tas.
Sametinget ifrågasätter hur kommunen redan nu kan göra bedömningen att påverkan för
samebyarna bör vara begränsad. Delvis på grund av att vissa delar redan idag är exploaterat.
Sametinget menar att de kumulativa effekterna gör att samebyarna inte kan acceptera mer intrång
inom vissa områden. Nedan redovisar Sametinget de LIS-områden där kommunen inte har tagit
hänsyn till samebyarnas åsikter.
• My1 (tidigare 18) har samebyn presenterat som olämplig.
• M1 (tidigare 34) och Mo2 (tidigare 35) redan befintlig byggnad och direkt olämpligt då
strövområdet går runt sjön. Södra sidan om Malmesjuare måste vara fri.
• Inom gränserna för samrådsområdet för totalförsvaret är nybebyggelse inte realistiskt. Ak1
(tidigare 55) och J3 (tidigare 64, 65) är redan befintliga områden.
• 11 Ingen större exploatering kan accepteras.
• 10 (tidigare LIS-boende 40) samebyn är mycket tveksam.
• By1 (tidigare 9), By2 (tidigare 10,14) kan inte accepteras. Där det finns befintlig kan inte
tålas någon utvidgning. Flyttning sommartid.
• Av2 (tidigare 3,6,7) kan inte accepteras.
• Sa1(tidigare 77) kan inte accepteras.
RIKSINTRESSEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Sametinget är frågande till kommunens ställning att de kommer att verka för att konflikter i
minimeras inom riksintresseområden när kommunen inom de områden pekar ut olika exploateringar
och inte tar hänsyn till samebyarnas åsikter. Sametinget bedömer att biltestnäringen kan trots att den
bedrivs på sjöis leda till konflikter med renskötseln.
Kommentar
Kommunen har valt att i planeringsunderlaget även presentera den tidigare beteckningen för
respektive LIS-område för ökad jämförbarhet med samrådsförslaget. I övrigt förekommer dock
samma beteckningar i samtliga underlag och beskrivningar.
Vad beträffar LIS-områdena i Jäkna framgick även i utställningsversionen att områdena berörs av
riksintresseanspråk. Vad gäller områdena 9 och 10 har tydliggjorts att områdena gränsar till
områden av riksintresse för rennäringen. Det har även tydliggjorts att område N1 ligger i nära
anslutning till flyttled av riksintresse samt att NB1 även angränsar till en svår passage.
Kommunen anser att det är tillräckligt att information om vilka LIS-områden som berörs av
riksintressen framgår av planeringsunderlaget. Under avsnittet ”LIS-områden för boende eller
verksamheter” har dock tydliggjorts att dialog ska föras med berörd sameby vid eventuell
exploatering av områdena för att minska påverkan på rennäringen.
Områdena J1, J2 och By2 har tagits bort från planen.
Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys marker innebär
all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Kommunen bedömer dock inte
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att de övriga områden som Sametinget presenterar som olämpliga påtagligt försvårar rennäringens
bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna i framtida ärenden är dock viktigt för att minska
negativ påverkan, vilket har tydliggjorts i planen.
Se även tidigare kommentar om riksintressen och att väga intressen emot varandra.

Loukta Mavas Sameby
1. Angående samråd om översiktsplan
Samebyn var inbjuden till ett samrådsmöte angående översiktsplan den 25
mars 2013 i Arvidsjaur, men på grund av renskötselarbete kunde ingen från samebyn delta.
Samebyn översände enligt överenskommelse skriftliga synpunkter kring arbetet med översiktsplan
den 16 april 2013. Samebyn framhöll här att översiktsplanen berör en mindre del av samebyns
gränsbestämmda betesområde och angränsande flyttleder efter Piteälv.
I yttrandet nedan kommenterar vi det utsända utställningshandlingarna.
2. Samrådsredogörelsen (2015-03-05)
Samebyn får konstatera att de skriftliga synpunkter som insänts till kommunen den 16 april 2013
inte finns med i redogörelsen.
3. Planeringsunderlag (2015-01-03)
3.1 Översyn av riksintressen
Samebyn får här noter att en översyn av riksintressen pågår, vilka konsekvenser det får på sikt är
svåra att bedöma. Erfarenheterna från rennärings sida är att både kommuner och andra intressen
haft svårt att bedöma rennäringens som riksintresse i förhållande till andra riksintressen. Det samma
gäller riksintressen kulturmiljövården, speciellt när det gäller samiska kulturmiljöer.
Dokumentationen av samiska kulturmiljöer har varit bristfälliga i områden nedan odlingsgränsen.
Det moderna skogsbrukets framfart har också varit en bidragande orsak att en hel del samiska
kulturmiljöer förstörts. En viktig del i bevarandet av samiska skogsmiljöer är kopplats till det
samiska språket och dess benämningar av orter, berg, bäckar älvar och andra naturelement.
3.2 Riksintresse rennäringen
I underlaget framgår ej direkt att vissa norska renbetesdistrikt inom Älvsbyn kommun tidigare
också flyttat genom Arvidsjaurs kommun. Balvatnet renbetesdistrikt som i den tidigare
renbeteskonventionen haft vinterbete i Arvidsjaurs kommun använt samma flyttleder som Luokta
Mavas samebyn och delvis Ståkke sameby. Just nu är vi ett konventionslöst tillstånd, med
förhandlingar mellan Sverige och Norge pågår. En eventuell ny renbeteskonvention är nog på plats
inom några år.
3.3 Skydd av natur
I renskötseln används sjöar och vattendrag ofta som flyttleder. Strandnära bebyggelse utmed sjöar
och vattendrag försvåra flyttning av renar. Kommuner och länsstyrelsen måste i dispens ärenden

11

Särskilt utlåtande

också ta hänsyn till renskötselns behov och beträffande flyttleder är detta ett obligatorium eftersom
flyttleder är skydda i lag.
3.4 Skydd av naturvärden
Skyddet av naturvärden är ofta knuten till kulturminnen av materiell natur. Kulturvärden kopplade
till immateriella och religiösa/andliga värden är ofta förbisedda i kommuner som har en samisk
förhistoria. Samiska ortnamn och namns på samiska kultplatser har ofta förvanskats eller fått nya
svenska namn. Trollforsen utmed Piteälven är ett bra exempel på hur man från kyrkliga och statliga
myndigheter medveten förvanskat namnet på forsen. På samiska heter forsen ”Basseguoika”, d.v.s.
det ”Heliga Fallet”. I samband med kristnandet av samerna såga detta namn som opassande av
kyrkan och som ett uttryckt för trolldom. Att man från svenskt håll då börjande kalla forsen för
”Trollforsen” har här sin förklaring. Den samiska benämningen av Trollforsen har också en
koppling till sjön Akkajaure som ligger strax väster om forsen på norra sidan av älven. Namnet
Akkajaur har också kopplingar till samernas förkristna religion.
Kommunen bör nog fundera vidare på ortsnamnsfrågorna.
3.5 Miljö-och riskfaktorer
I samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl spreds ett radioaktivt moln mot Sverige. Nedfallet av
det radioaktiva materialet drabbat primärt kustområdet i Västerbotten och Västernorrland, men ett
visst nedfall nådde också inlandet. I området kring Armoheden, på norra sidan Piteälven i höjd med
Trollforsen kunde också förhöjda värden av klyvbart material uppmätas. Numera är dock området
fri klassat.
4. Planeringsunderlaget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (2015-01-30)
I renskötseln används sjöar och vattendrag ofta som flyttleder (3.3) Strandnära bebyggelse utmed
sjöar och vattendrag försvåra flyttning av renar. Kommuner och länsstyrelsen måste i dispens
ärenden också ta hänsyn till renskötselns behov och beträffande flyttleder är detta ett obligatorium
eftersom flyttleder är skydda i lag.
4.1 J1 Jänka
Samebyn har i likhet Ståkkes samebys reservation kring att expandera fritidshusbebyggelsen utmed
Piteälvens norra sida. Sameby flyttleder går utmed älven. Dessutom har området utmärkta rastbeten
i samband med flyttningen. Samebyn har också en beteshage strax väster om de föreslagna LIS
området som används både vid flyttningen till vinterbetesmarkerna och tillbaka till fjällen.
4.2 J2 Jäkna
Sameby har i likhet Ståkkes samebys reservation kring att expandera fritidshusbebyggelsen utmed
Piteälvens norra sida.
4.3 J3 Jänka
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Se 4.1 och 4.2
4.4. AK1 Akkajaur
Ingen erinran.
4.4 Nr 2 Piteälven/N Ljusseleforsen, nr 3 Piteälven/Trollforsen, nr 4 Piteälv/S. Trollforsen, nr
5 Piteälv/Burmabron
Se 4.1, 4,2
5. Översiktsplan- och tillväxtplan
Arvidsjaur är sedan några år tillbaka en samisk förvaltningskommun. Detta bör framgå mer i
kommunens plandokument och framförallt hur lagstiftningens skall implementeras i kommunen. De
språkliga varieteter som talas inom kommunen är förutom Umeå- och nordsamiska också
Pitesamiska. Beträffande ortsnamnen kring Piteälven bör de Pitesamiska benämningarna av platser
och orter brukas.
5.1 Test-och försöksverksamhet
Kommunen bör verka proaktiv för att alla aktiviteter kopplade till test- och försöksverksamhet
föregås med samråd med berörda samebyar.
5.2 Samiska näringar
Samebyn har intet att erinra mot förslaget i detta avsnitt.
5.3 Tillgänglighet/Järnvägar
Samebyn förutser problem med ökade ren påkörningar om trafiken på inlandsbanan ökar,
framförallt under vinterhalvåret. Inlandsbanan har de senaste åren nyttjats för trafik under
sommarhalvåret. Nu planeras att de ska påbörja transport av mineraler till från Östersund till
Malmfälten på inlandsbanan. Enligt planerna har redan vissa testtransporter redan genomförts.
Skulle nu planerna gå i lås att påbörja transport av tungt gods efter inlandsbanan blir det en stor
komplikation för rennäringen utmed järnvägen. Tunga transporter med större tågsätt innebär mycket
längre bromssträckor än persontrafik, vilket skulle innebära att man sannolikt blir tvungen undvika
renbete i nära anslutning till järnvägen. Samebyn tillsammans med övriga berörda samebyn har
samråd med den ansvarige för trafiken. Eftersom kommunen är delägare i bolaget som trafikerar
banan förutsätts att samebyarnas problemställningar kommuniceras internt.
5.4 Tillgänglighet/Snöskotertrafik
Samebyn noterar att det i plandokumentet problematiserar kring rennäringen problem med den
ökade skotertrafiken. Teknikutvecklingen har också lett till att nya typer av skotrar utvecklas som
med stor motorstyrka, höga kammar och stor framkomlighet i djup snö. Med denna nya teknik har
också en ny ”sport” utvecklas där man kör både på öppna myrmarker och bergig terräng i
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skogsområdet med mycket snö från börjas av december. Denna nya typ av skoterkörningar är nu ett
stor problem för rennäringen inom kommunen. Skoterekipagen kommer både från kommunen, men
framförallt från kommunerna vid kusten.
Skulle detta öka ytterligare måste samebyarna kräva att kommunerna utfärdar temporära
skoterförbund utanför skoterlederna för minska störningarna för renskötseln.
I övrigt har vi inget att erinra mot rekommendationerna rörande skotertrafiken.
5.5 Barn och utbildning
Eftersom Arvidsjaur är en samisk förvaltningskommun bör det framgå i plandokument hur man
avser att hantera de samiska barnens och elevernas språkliga utveckling i barnverksamheten och
senare inom utbildningen
5.6. Strategiskt gränsöverskridande samarbete
Samebyn vill här poängtera det mellankommunala samarbetet, där även frågor kopplade till
rennäringen och minoritetsspråklagstiftningen kan tas upp och samrådas kring.
5.7 Landsbygdsutveckling
Kommunen bör i sina samråd med samebyarna adressera frågeställningar till hur de samiska
näringarna och kulturen kan medverka i utvecklingen av landsbygden.
5.8 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Samebyn vill här poängtera vikten av att man tar hänsyn till rennäringen behov och skyddsintressen
när man formulerar och beslutar hur man skall hantera bebyggelse i strandnära områden. Se vidare
avsnitt 4.
6. Omvärldsanalys
6.1 Globaliseringen
Globaliseringen har haft stor betydelse som samerna som ett folk i Sverige och som innevånare i
Arvidsjaur kommun. Det var först efter andra världskriget och FN:s deklaration om det mänskliga
rättigheterna från 1948 som samerna fick möjlighet börja organisera sig och få sin röst hörd. Det tog
dock många år innan lappfogdepolitiken skrotades med 1971 års rennäringslag. Karin och Nils
Petter Stenberg, både från Arvidsjaurs området var två framträdande personer i den samiska
folkrörelsen som stred mot diskriminering av samer och för jämlikhet. I detta sammanhang bör
nämnas att skogssamerna på många sätt kanske drabbats hårdast än kolonisationspolitiken och lidit
stora rättsförluster, senast bl.a. i anslutningen privatiseringen av skogar som statens förvaltade
under början 1990-talet. Skogar och marker som nu ägs av Svea skog. Under 1970-talet växte en
global urfolkrörelse fram och vars fundament var FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna
och den framväxande folkrätten. Samerna blev 1977 erkända som ett urfolk i sitt eget territorium
av den svenska riksdagen. Sametinget etablerades 1993. Samiska språket fick officiell status år
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2000 när den europeiska språkstadgan blev svensk lag. I den reviderade svenska grundlagen
2010/11 blev samerna erkända som ett ”folk”.
I det svenska anslutningsfördraget till EU, 1995 ingår ett särskilt samiskt protokoll, där samerna
erkänns som ett folk och där samernas ensamrätt att bedriva renskötsel i Sverige konfirmeras.
I FN etableras ett permanent forum för urfolk 2002, med säte i New York. Efter 20 år av
förhandlingar antar FN:s General Församling en deklaration om urfolkens rättigheter 2007. Vid
FN:s Världskonferens för urfolk 2014 antogs ett slutdokument som dels bekräftade slutsatserna i
urfolksdeklarationen 2007, dels drogs riktlinjerna för FN fortsatta arbete med urfolkens rättigheter.
En svensk ratifikation av ILO.s konvention nr 169 om stam- och urfolks rättigheter ligger på
regeringens bor. Samtidigt pågår förhandlingar om nordisk samekonvention.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en global press på den svenska staten för att
modernisera den svenska samepolitiken så att den når upp till en folkrättsligt acceptabel nivå.
6.1 Urbaniseringen
Områden utmed Piteälven källflöden var några av det områden som sent blev koloniserade i
sameområdet och också det område som numera mer eller mindre är avkoloniserad. Den fasta
bosättningen på norra sidan av Piteälven ovan för väg 45 är minimal.
7. Miljökonsekvensbeskrivningen
7.1. Landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen
Samebyn vill understryka vikten av, som också framhålls i dokumentet att för att minimera de
negativa konsekvenserna för bl.a. riksintresset rennäring bör utvecklingen i LIS-områden studeras
närmare i samband med bygglov och detaljplaneläggning.
7.2. Besöksnäringen
Se svaret på punkt 7.1
7.3. Industriområden och testbanor
Se svaret på punkt 7.1 och 7.2
7.4 Mineralutvinning
Se vidare punkt 7.1-7.3
7.5 Vindkraft
Se vidare punkt 7.1-7.4
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8. Miljökvalitetsnormer/Miljömål
8.1. Ingen övergödning/Levande skogar
Från samebyn sida är vi bekymrade över skogsbrukens användning av gödningsmedel, vilket vi ofta
framför till skogsbolagen i de pågående samråden mellan skogsbruket och rennäringen. Från
samebyn är vi också motståndare till att introducera nya främmande trädslag i skogarna. Nu finns
mindre till bestånd av contorta inom samebyns marker och Svea skog har indikerat att man inte
avser plantera nya bestånd av contorta.
Kommentar
Kommunen har under åren 2010-2013 bjudit in till en rad tidiga samrådsmöten med berörda
samebyar och även fått in diverse underlagsmaterial från vissa samebyar. Det formella samrådet
bedrevs dock under perioden andra september till andra november 2013. Enbart yttranden inkomna
under denna period räknas som formella samrådsyttranden över planförslaget, varför kommunen
enbart redogör för dessa i samrådsredogörelsen. Kommunen ser positivt på samebyns engagemang
under processen och att samebyn valt att yttra sig under utställningsskedet.
Kommunen avser inte att närmare behandla ortsnamnsfrågorna eller frågor om samiska barn och
ungdomars språkutveckling i översiktsplaneringen. En särskild samisk arbetsgrupp hanterar frågan
om kommunens ambitioner med anledning av att kommunen utgör samisk förvaltningskommun.
Kommunen har därför valt att inte specifikt behandla dessa ambitioner i översikts- och
tillväxtplanen utan att enbart upplysa om att kommunen utgör samisk förvaltningskommun.
Kommunen instämmer i att påverkan på rennäringen behöver belysas vidare vid exempelvis
dispenser och upphävanden om strandskydd, nyetableringar av test- och försöksverksamhet,
mineralutvinning och vindkraft.
Områdena J1 och J2 på norra sidan Jäknajaur har tagits bort efter utställningen.
Arvidsjaurs kommun har under planens upprättande tagit stor hänsyn till rennäringen och valt att ta
bort de tidigare föreslagna områdena för boende längs piteälven. Kommunen gör bedömningen att
en ytterligare etablering inom J3 inte påtagligt försvårar rennäringens bedrivande.
Vad gäller områdena för verksamheter (Nr 2 Piteälven/N Ljusseleforsen,
nr 3
Piteälven/Trollforsen, nr 4 Piteälv/S. Trollforsen, nr 5 Piteälv/Burmabron) gör kommunen
bedömningen att en etablering av verksamheter på aktuella platser är möjlig. Kommunen vill dock
betona att områdena inte är utlagda för fritidshusboende utan enbart för verksamheter. Självklart
ska dock vidare samråd ske med berörda samebyar innan etablering.
Kommunen känner till problematiken för samebyarna med renpåkörningar längs inlandsbanan.
Inlandsbanan har under flera år haft en samverkan med samebyarna för att minska antalet
renpåkörningar och bjuder årligen in till uppföljningsmöten med samebyarna för att diskutera
frågan. Förbättrad information från samebyarna för att kunna åstadkomma renvarningar till förarna
och i vissa fall även tillfälliga hastighetsnedsättningar är ett exempel på förbättringsåtgärder. Andra
exempel är förbättrade positionsangivelser och förbättrad statistik för att möjliggöra förbättrad
uppföljning. Inlandsbanan beskriver även att de för sommaren 2015 kan se en avsevärd minskning
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av antalet renpåkörningar jämfört med tidigare år.
Kommunen är införstådd i att den ökade snöskotertrafiken innebär utmaningar för rennäringen och
är medvetna om den möjlighet som finns i att utfärda temporära skoterförbud utanför skoterlederna
för att minska störningen för renskötseln. Kommunen vill upplysa om att eventuella kommande
ansökningar bör lämnas in i god tid innan det temporära skoterförbudet behövs för att kommunen
ska få möjlighet att bereda ärendet och begära in yttrande från polis, skoterklubb och övriga och
kommunicera ärendet innan slutligt beslut kan tas av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
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. Detta kanske är ett alternativ som man, i första hand, skulle kunna prova och se om
det ger resultat.
Kommunen vill poängtera att den som med uppsåt eller av oaktsamhet skrämmer eller ofredar
renar som upphåller sig i ett område där renskötsel är tillåten kan dömas till böter och att detta även
innefattar skoteråkning. Detta innebär att det redan idag finns lagkrav på aktsamhet vid
skoteråkning till skydd för rennäringen.
Kommunen instämmer i att kommunen kan ha nytta av mellankommunalt samarbete även kring
rennäringsfrågor och frågor kring minoritetslagstiftningen. Kommunen instämmer också i att de
samiska näringarna och kulturen kan medverka i landsbygdsutvecklingen.
Kommunen instämmer i att försiktighet bör råda vid skogsgödsling och har lagt in en
rekommendation i förslaget till översikts- och tillväxtplan om att kommunen som remissinstans vid
skogsgödsling ska påtala att statusen för närliggande vattendrag inte får försämras samt att gödslingen
ska utföras så att ett tillräckligt skyddsavstånd till dricksvattentäkter, vattendrag, myrmarker och
skyddsvärda biotoper ska ges.
När en markägare vill avverka på sina marker ska anmälan ske till Skogsstyrelsen och i anmälan ska
anges hur föryngring avses ske (exempelvis genom planering av contorta). Skogsstyrelsen gör därmed
en bedömning utifrån de regler som finns om föryngringsåtgärden är lämplig. Kommunen har ingen
roll i processen.

Västra Kikkejaure Sameby
Västra Kikkejaure sameby (VK) som har sina åretruntmarker i kommunen och saknar den
skogssamiska kulturen och renskötseln i planen både ut ett historiskt- och framtidsperspektiv. Det
nämns här och där men VK ser att det borde vara centralt i hela planen. VK menar också att
kommunen borde upprätta mål och riktlinjer för renskötseln. Alla VKs marker är viktiga inte bara
riksintresseområden.
VK tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen trots påbörjat arbete med ren passage pekar ut
exploateringar kring Arvidsjaur samhälle. VK vill vara tydliga med att ingen ny etablering av någon
verksamhet kan accepteras vid samhället förrän passagen förbi samhället är löst.
VK förtydligar sina synpunkter om Testverksamhet:
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•
•
•
•
•
•

10, 11, 48, 19 inte OK. De ligger mitt i VKs passage, kan inte diskuteras trots att passagen
löser sig förbi samhället.
Område 20 för tågtest får utvisa hur passagen förbi samhället ska lösas.
Område 3, 25, 26 inte OK, det är redan trångt där för VK med befintlig byggnation.
Område 27 inte OK.
Område 16 och 22 är utpekade trots att VK redovisat att det medför problem. Inte OK.
Område 74 utpekat trots att samebyns synpunkter. Inte OK. VK ser hellre isbanor på område
30.

Synpunkter till karta som är inzoomad på Arvidsjaurs samhälle, VK kan inte acceptera något från
vänstra hörnet (Svärdaälven) till högra hörnet Garvamyran. I det ingår även bostäderna vid Ringelt
och inte mer än befintlig industri vid slakteriet. Det gäller även utökning av småindustri intill
befintlig vid Västra Ringlet. VK saknar vilka konsekvenser som uppstår för renskötseln av planen.
VK förtydligar sina synpunkter om LIS-områden:
• Långträsket inte OK.
• Högås inte OK
• Byskeävlen inte OK.
VK anser att även förvaltningen av naturreservatet Tjadens ska prioriteras under kulturmiljövård.
Det är en del av samebyns kulturarv.
VK delar inte kommunens skrivning om att Arvidsjaursjön är ett exempel på möjligheten att förena
riksintresse rennäring med exploateringsintresset/på hur rennäringen och biltestverksamheten kan
samexistera. Samt att kommunen bedömer att de fortsatt kan exploatera utan att påtagligt försvåra
rennäringens bedrivande.
Kommentar
I avsnittet ”Samiska näringar” finns rekommendationer listade angående utvecklingen av
rennäringen. Översiktsplanen är ett medel för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett
hållbart sätt. Kommunens ambition har varit att utforma en kort och kärnfull översiktsplan.
Eventuella preciseringar får ske vid implementeringen av planen.
Konsekvenser för rennäringen av planförslaget har tydliggjort genom följande kompletterande
texter under avsnitten ”Kommunal politik för 2020”, ”Attraktiva livs- och boendemiljöer”,
”Kultur- och fritid”, ”Besöksnäring”, ”Test- och övningsverksamhet”, ”Samiska näringar”,
”Tillgänglighet”, ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” och ”Riksintressen och
miljökvalitetsnormer”.
Kommunen har gjort bedömningen att områdena 10, 11, 48 och 49 för testverksamhet/industri
endast är lämpliga om man hittar en passage förbi Arvidsjaurs samhälle för Västra Kikkejaure
sameby och har lagt in ett förbehåll om detta i planen.
Kommunen vidhåller att Arvidsjaursjön är ett exempel på möjligheten att förena riksintresse för
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rennäring med exploateringsintresset.
Trots att Arvidsjaurs kommun tillhör en av de 20 största kommunerna till ytan sett och endast en
mycket liten del av denna mark är exploaterad är det för kommunen en stor utmaning att hitta
exploateringsbar mark. Arvidsjaurs kommun utgör en del av det svenska samelandet. Rennäring
bedrivs här året runt. 44 procent av kommunens yta utgör också riksintresse för rennäringen. Att
finna lämplig industrimark för testnäringen, som är så viktig för kommunens utveckling, är därmed
mycket svårt utan att någon sameby anser sig påverkas negativt. På samma sätt är det svårt att hitta
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utöver riksintresse för rennäring omfattas
också kommunens yta till stor del av Natura 2000-områden, naturreservat samt riksintresse för
naturvård, kulturmiljövård, totalförsvaret, friluftsliv mm.
Denna situation ställer stora krav på kommunens samhällsplanering. Kommunen har därför valt att
behålla ett stort antal områden för industri/testverksamhet och LIS-områden där kommunen ser att
det finns förutsättningar att exploatera mark utan att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande.
Översiktsplanering handlar till stor del om att väga olika intressen mot varandra och planen utgör
en överenskommelse mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning och
ger därmed såväl ramarna som handlingsutrymmet för kommunen inom riksintresseområdena.
Genom flertalet tidiga samråd under processen med olika samebyar har kommunen försökt att göra
sig en bild av hur planen påverkar samerna och riksintresset för rennäring. Eftersom all mark,
förutom tomtmark, inom kommunen även utgör någon samebys marker innebär all ytterligare
exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Kommunen bedömer dock inte att förslagen
i planen påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med samebyarna i framtida
ärenden är dock viktigt för att minska negativ påverkan.
Enligt länsstyrelsens förvaltningsprogram menas med A-reservat de naturreservat som är särskilt
besöksintressanta och därmed de högst prioriterade ur friluftslivssynpunkt. Dessa reservat har eller
bör ha många anordningar för det rörliga friluftslivet och det är främst dessa reservat som ska
anpassas för besökare med olika former av funktionsnedsättning. A-reservaten är de mest besökta
naturreservaten i en kommun och ambitionsnivån är att de ska hållas i mycket gott skick.
Vägvisning och entréskyltar ska alltid finnas. Inför länsstyrelsens beslut om vilka naturreservat
som skulle utgöra A-reservat inom Arvidsjaurs kommun fick kommunen inkomma med
synpunkter och framförde då att förvaltningen av naturreservaten Reivo, Vittjåkk-Akkanålke,
Gallejaur, Lamburträsk och Hedvallen särskilt bör prioriteras. På länsstyrelsens nu fastställda lista
över A-reservat finns fyra A-reservat inom vår kommun; Gallejaur, Lamburträsk, Reivo och
Vittjåkk-Akkanålke. Kommunen bedömer inte att Tjadnes har lika stor turistisk potential som
övriga områden.

Östra Kikkejaur Sameby
Östra Kikkejaur sameby ifrågasätter LIS området vid sjön Östra Kikkejaurs nordvästra del. Udden
där LIS området år föreslagen är en gammal samisk bosättning. Samebyn ser helst att området inte
blir av.
Kommentar
Området Ök1 har tagits bort från planförslaget.
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Ståkke Sameby
Ståkke sameby motsätter sig all ytterligare bebyggelse eller verksamheter längst Piteåälven inom
del som ingår i Ståkke sameby. Den del av Ståkke sameby som ligger inom Arvidsjaurs kommun
utgör åretruntland för samebyn vilket innebär att renarna kan vistas i området under hela året.
Samebyns område är ett långsmalt område längs med älven och ytterligare bebyggelse eller
verksamheter leder till ytterligare störning av renskötseln och försvårar möjligheten att bedriva
renskötsel. Då området är smalt är det extra viktigt att undvika störning för renarna. Störning leder
till att renarna inte kan få den betasro de behöver samt de kan tryckas in på angränsande samebyars
betesmarker och orsaka skador för andra samebyar samt merarbete. Ståkke sameby har även
inlandsbanan som skär av betesmarkerna och hur inlandsbanan kommer att utvecklas vet ingen i
nuläget.
Mer bebyggelse eller verksamheter leder till att friluftslivet ökar, skotertrafik utgör idag problem
och samebyn anser att skoterförbudsområden under den tid renarna finns inom området kan vara ett
sätt att minska störningen. Kommer ytterligare bebyggelse att ske eller verksamheter som stör
renskötsel kan skoterförbudsområden vara enda lösningen för att renskötseln ska kunna bedrivas
inom området under vintern och våren. Även problemet med lösspringande hundar som driver ren
ökar genom att fler människor vistas i området, trots att det finns allmänna bestämmelser gällande
hundhållning så efterlevs det inte.
Varje markområde som tas i anspråk till bebyggelse leder till minskade betesmöjligheter och
störning för renskötseln. Enligt rekommendationerna på sid 46 i Översikts- och tillväxtplan för
Arvidsjaurs kommun med datum 150305 bör kommunen verka för en utveckling av rennäringen
och enligt nuvarande förslag leder kommunens förslag till negativ utveckling av rennäringen inom
Ståkke sameby. Stängslas fritidshustomter in är det ytterligare betesmark som blir förlorat samt risk
att renarna fastnar i stängslet ökar. Vi anser att det är kommunens skyldighet att vid
detaljplaneläggning upplysa om att det är inom renbetesområde och åretruntmarker och då kan
renbetning förekomma.
Även om det kan tyckas vara små områden inom Ståkke sameby som berörs av kommunens förslag
till ny översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun leder det till stora konsekvenser för
Ståkke sameby om mer bebyggelse eller verksamheter tillkommer.
Samebyn anser att strandskuddet ska behållas längs hela Piteåälven, området närmast älven är
betesområden där snön lägger sig senare på hösten och där det tinar först på våren och renarna kan
då finna föda. Att kunna flytta längst älvkanten om isen inte bär är en förutsättning för att kunna
genomföra en renflyttning inom området.
Även skogsbruk och högt rovdjurstryck påverkar hur markerna kan nyttjas.
Kommentar
Kommunen har efter utställningen valt att ta bort samtliga föreslagna LIS-områden för bostäder vid
Piteälven av hänsyn till rennäringen förutom området J3 vid Jäkna och Ak1 vid Akkajaur.
Kommunen har valt att behålla de områden som föreslagits för verksamheter längs Piteälven.
Kommunen vill dock betona att det för dessa områden alltså enbart är aktuellt med verksamheter
som har behov av ett strandnära läge och inte rör sig om fritidsbostäder. Kommunen gör
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bedömningen att påverkan på samebyarna där blir begränsad.
Se tidigare kommentar om skoterförbudsområden angående synpunkter från Loukta-Mavas
sameby.
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. 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.

Glommershus, GK-Door AB, IKEA, RTN
Bifogar förslag på ändringar av ÖP i Glommersträsk västra. Det inritade området avser föreslaget
industriområde.
Bakom förslaget står, förutom undertecknad, bla GK-Door AB, IKEA och RTN (tågtest).
Även ett antal markägare och kringboende har tillfrågats.

Kommentar
Industriområdet i västra delen av Glommersträsk har redigerats i enlighet med ovanstående förslag.
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Representanter från organisationer i Moskosel
(Unga Örnar, Kyrkan, PRO, Rallarmuseet, Moskosel Petrol, Moskosel
Fiskevårdsförening, Moskosels Byastugeförening, Moskosels Jaktvårdsförening,
Moskosels samfällighet och MIF)
Vi vill härmed yttra oss bejakande till den översiktsplan som gäller Moskosel och dess närområde.
Moskosels byggnadsplan är beskriven på ett adekvat sätt och bör kvarstå. De utpekade LISområdena är av stor vikt att de kvarstår, som den del i framtida utvecklingsmöjligheter. De områden
som är utmärkta i planen för testverksamhet är av yttersta vikt att de kvarstår enligt förslag. Även
LIS-områdena runt Malmesjaur är viktiga för byn. De områden i närheten av Moskosel som är
synnerligt viktiga för möjligheter för framtida testverksamhet anser vi är flygfältet i Suddesjaur och
Slengsjön.
Kommentar
Kommunen ser positivt
översiktsplanearbetet och
utvecklingstankar.

på att organisationerna kring Moskosel engagerat sig i
gläds över att organisationerna instämmer i kommunens

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden föreslår att en kompletterande skrivning tillförs om att kommunen ställer sig positiv till
potentialen att utveckla gröna näringar samt näringar för livsmedelsproduktion.
I övrigt har nämnden inget att erinra mot upprättat förslag till översikts- och tillväxtplan.
Kommentar
Planen har justerats så att det nu finns ett särskilt avsnitt om de gröna näringarna i planen samt
följande rekommendation:
”Kommunen bör i sitt näringslivsarbete kring de gröna näringarna och turistföretagande på
landsbygden tillämpa ett ”hela gården perspektiv” då företagens situation på landsbygden som
helhet påverkar möjligheterna för de gröna näringarna att utvecklas.”
Under avsnittet ”vatten och avlopp” har också poängterats att lösningar bör eftersträvas som inte
får en negativ inverkan på de areella näringarna vid framtagandet av vattenskyddsområdena.

Privatperson
Har tyvärr inte haft möjlighet att kontrollera om och vad det blev av alla de förslag som jag lämnade
in för länge sedan.
Jag tog bland annat upp detta med placeringen av sameriksdagen (samekansliet), vilket
kommunalrådet gjorde senare.
Jag tar därför för givet att kommunen i sina planer avsätter lämplig attraktiv mark för denna
byggnad samt att stadsplanen anpassas så att allt är klart för byggstart om den placeras i Arvidsjaur.
Vidare tog jag upp en genare väg till flygplatsen med bro över Arvidsjaurssjön - en väg som
Trafikverket skulle stå för )(och som även skulle förkorta resvägen till Lauker, Älvsbyn etc.). Även
om det kan dröja 10-20 år innan det kan bli verklighet så måste mark avsättas.
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I väntan på den lösningen så borde mark avsättas för tillfartsvägar till och från flygplatsen avsedda
för en vinterväg/isväg över Arvidsjaurssjön på plats där det är så lite strömt som möjligt.
Kan man vid kusten ha vintervägar ut till öar i Bottenviken så borde det kunna ordnas även här. Då
blir vägen till flygplatsen bara någon kilometer lång - vilket sparar både tid och pengar (bränsle).
Kommentar
Sametingets styrelse beslutade under början av 2015 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. Kommunen bedömer dock inte att det är aktuellt att påbörja
en detaljplaneprocess för en sådan specifik byggnad innan kommunen fått klartecken från
Sametinget om att det skulle vara aktuellt att placera byggnaden i Arvidsjaur.
Kommunen gör bedömningen att förslaget om ny bro över Arvidsjaursjön varken är realistiskt eller
prioriterat. Inte heller förslaget om en isväg över Arvidsjaursjön bedöms prioriterat då sträckan
mellan Arvidsjaur och Arvidsjaur flygplats är så pass kort som den är, både i avstånd och i faktisk
restid.

Hotell Laponia
Det känns positivt att besöksnäringen lyfts fram, då turism, event- och biltestverksamhet är en stor
kundmarknad till vårt företag och andra entreprenörer på orten. Vi ser positivt på att beslut tas som
exempelvis underlättar byggande i strandnära områden på landsbygden.
Vår erfarenhet är också att turister, eventdeltagare, biltestare i väldigt stor utsträckning vill bo
centralt i boenden med hög standard. Därför är det viktigt att tillväxtplanen har ett tydligt positivt
ställningstagande som underlättar för entreprenörer att göra nödvändiga investeringar, tex att mark
inom tätorten Arvidsjaur som gränsar mot vatten görs tillgänglig för utveckling av besöksnäringen
genom byggande av boende eller eventanläggning.
Kommentar
För Arvidsjaurs tätorts del finns behov av strandnära boenden längs Arvidsjaursjön. Berörda
samebyar har här motsatt sig nya etableringar. I planen föreslås att befintlig bebyggelse vid
Båthusviken får genomgå en standardhöjning inom nuvarande utbredningsområde. Förslag till
strandnära bostäder vid Östra och Västra Ringlet finns i gällande översiktsplan. Dessa lägen finns
kvar i det nya förslaget. På andra sidan Arvidsjaursjön finns även ett område utlagt för
landsbygdsutveckling i strandnära läge specifikt för verksamheter.

Privatperson
Testområden: Områdena 58, 74 och 14 är fortfarande olämpliga. LIS- området Högås gör de två
sistnämnda områdena ännu mer olämpliga.
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Natur: Att riksintresset för Reivo har ökat under den tid översiktsplanen utarbetats bör speglas i
planen.
Kommentar
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 för rennäringen med exploateringsintresset.
Arvidsjaurs kommun ser inte heller att område 58 skulle vara ett olämpligt område för
testverksamhet. Om markägaren inte är intresserad av att sälja marken kommer dock ingen
verksamhet att komma tillstånd i området.
2008 pekades Reivo naturreservat i Arvidsjaurs kommun ut i Naturvårdsverkets långsiktiga plan
för nationalparker i Sverige. Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24, § 25 att en förfrågan om
en förstudie för ombildande av Reivo naturreservat till nationalpark skulle skickas till
Naturvårdsverket. I ”Nationalparksplan för Sverige – Genomförande 2015-2020” finns Reivo med
som prioriterat område för perioden 2015-2020. Översikts- och tillväxtplanens planeringsunderlag
har kompletterats med information om att Reivo finns med i nationalparksplanen som prioriterat
område samt att fullmäktige ställt sig positiv till en förstudie. I planen finns sedan tidigare en
rekommendation om att möjligheten att utveckla Reivo bör utredas.

Privatperson
1. Inget tillstånd att använda väg
Har noterat att den fastighet undertecknad samäger, Glommersträsk 7:17, är uttagen ur
industriområdet eller det som brukar kallas Stormyrlidens vindkraftområde. Vägen in till fastigheten
är en registrerad serviutväg och som ansvarig för fastigheten tillåter vi ingen trafik på den av
industrikaraktär. Vägen får inte heller blockeras. Vid en etablering av miljöstörande verksamhet
måste samråd hållas med ägarna av Glommersträsk 7:17, även om vi formellt är ute ur
etableringsområdet. Påverkan på luft och vattenkvalitet, med andra ord påverkan på fodertäkt och
den djupborrade brunnen, kan ju ske ändå eftersom fastigheten gränsar till ett område vars miljö
kommer att störas. Vi förväntar oss en sådan kallelse nu då det tydligen är aktuellt med
miljöstörande verksamhet. S 34. God vattenkvalitet är inte förenlig med vindkraft.
2. Enskilda markägares möjlighet till energiproduktion
Av texten att döma menas miljöstörande energiproduktion eftersom det inte är miljöstörande att
plantera träd, eller odla grödor t ex havre, rörflen för förbränning så länge vanlig handels- eller
stallgödsel används. Att döma av tidigare erfarenheter och skrivning t ex MKB s 17, i planen får
man anta att det gäller enskilda vindkraftverk.
1. Hur många vindkraftverk räknas som enskild energiproduktion?
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2. Kan sammanhängande enskilda (kumulativt) sett inte räknas som en enda vindkraftpark?
3. Vilka krav gäller för dessa enskilda?
4. Vad menas egentligen med ”enskilda markägares möjlighet till energiproduktion”?

I kommunens svar av 2015-04-08 besvaras inte frågan om hur många vindkraftverk som räknas som
enskilda. Svaret på den frågan bör framgå av planen.
Och på sid 17 anges dels att vindkraftsplanen ska gälla, dels att ingen hänsyn behöver tas till dess
detaljer.
1. Hur hänger detta ihop?
Speciellt om ”kommunstyrelsen 2012-03-26 s 109 Kommunfullmäktige 2012-04-16 s 64
Kf§46…att lämna nedanstående svar på medborgarförslag om ”Förklaring av Arvidsjaur som en
vindkraftsfri kommun”.
Kommunfullmäktige har 2011-10-31 § 124 beslutat anta Vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun. I
planen har endast ett område i kommunen utsetts som lämpligt för vindbruk. Övriga områden utgörs
som olämpliga ytor för vindbruk. Beslutet innebär att kommunfullmäktige tagit ställning i frågan
om vindbruk i Arvidsjaurs kommun. Liknande svar minst en gång om år till olika förslagsställare.
2. Vad innebär egentligen beslutet?
3. Vad innebär det när fullmäktige gång efter annan svarar medborgarna samma sak?
4. Betyder det överhuvudtaget någonting alls eller är det bara tomma ord, lämpliga för
stunden?
3. Kalkylerade priser relativt garantibelopp
Miljöinspektör Åsa Andersson har besvarat en del frågor rörande deponi, där ett pris finns för själva
avfallslämnandet av vindkraftverkrester. Jag undrar nu, när det tydligen är högaktuellt med
etablering enligt översiktsplanen,
5. hur är det tänkt att dessa priser ska justeras när garanti för återställandet ska villkoras för
bolaget/bolagen?
4. Utsläpp av gifter i miljön
Frågan om epoxiföreningar är inte alls så enkel och ofarlig som kommunen tycks tro.
I en utredning, SOU 2014:90, angående Bisfenol A sägs, angående användning, främst gällande
BADGE = bisfenol A-diglycidyleter, som ingår i vindkraftvingarna, att det är ett odiskutabelt farligt
ämne (SOU 2014:90 s 16): Hormonstörande och reproduktionsstörande (17). Utredningen slår fast
att en utfasning av dylika ämnen, vilket föreslås, inte får innebära att kemikalier av den typen ersätts
med andra lika farliga bisfenoler. (24) Eu parlamentet har slagit fast att det inte är möjligt att sätta
en nedre gräns för hormonstörande ämnen. (40) Eftersom människor och natur ständigt utsätts för
en mängd gifter kommer ännu ett ämne att kunna vara det som slår ut systemet (cocktail effekt s 41
ff).
I sammanhanget måste påpekas att allt vatten i detta område slutligen mynnar ut i Skellefteälven
som är en viktig dricksvattenreservoar,
6. dock inte på kommunens bakgård och således ointressant, eller?
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BADGE får inte användas i kontakt med livsmedel, vilket ju blir ett problem för jakt och
bärplockning då utnötning medels regn och snö får BADGE att spridas i terrängen runt
vindkraftverk och då miljögifter, som bekant, har en tendens att hamna högst i näringskedjan, dvs
hos bl a människor och rovfåglar. Även om BADGE inte utsätts för nötning kan brister i
härdningskedjan göra att det läcker ännu mer BPA (bisfenol A). (52)
Det är oerhört svårt att komma fram till exakta resultat när det gäller kemikalier och cocktail
effekten (80 ff), därför anser jag att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken ska råda.
Undertecknad anser att vindkraftverk vid kallkällor och Järvträsksjön ar att överskrida
försiktighetsprincipen när det gäller ett ämne som staten anser bör fasas ut. Således bör inte
vindkraftverk tillåtas i vår vilt- och vattenrika kommun.
För vidare info hänvisas till Bisfenol i Eu:s överenskommelser Reach och CLP för gifter. (125 ff).
Kommittédirektiv 2014:23 Vid användning utom livsmedel är direktiven till utredaren att kartlägga
exponeringsområden som finns och kan behöva fasas ut. (s 219 ff) Se även länk
http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-greenwindpower-experiment=Pollution-disastrour-scale.html.
5. Risker att förorena grund- och ytvattnet
I vår del av kommunen är grundvattnet stundtals i ytläge. Kraftö Vind AB medger att kallkällor
(och därmed vattenförsäljning) samt ytvatten kommer att bli otjänligt för drabbade redan vid
anläggandet av vägarna in till vindkraftparken. I vår del av kommunen är grundvattnet stundtals i
ytläge. Ändå anser översiktsplanen (s 18) att det är en liten risk och förordnar en utbyggnad (s 8).
7. Kan kommunen bifoga en källhänvisning angående den riskbedömning om liten risk som
kommunen stöder detta sitt påstående på?
Begäran av handling: Begär härmed att få en kopia på det underlag som kommunen haft för att göra
den bedömningen.
6. Betydelse var man bor.
8. Innebär det att de prejudicerande regler som ställts mot Piteå kommun (Ks 2014-02-03 s 25
Ks§17 Dnr 00138/2012), 5 km från Arvidsjaurs kommungräns till närmaste verk, att miljön
bara är viktig där vissa personer har sina vattenhål
9. och/eller hänger det samman med att löften utgetts som inte finns redovisade offentligt?
10. På vilket sätt är bebyggelsen och människorna, fast- och fritidsboende där, mer värda än
fast- och fritidsboende i södra delen av kommunen?
I brevet av 2015-04-08 hänvisas till vindkraftplanen. Det står”…en rekommendation…fall till fall”.
11. Vilka kriterier har kommunen tänkt använda vid bedömningen av vilka boende som är
värdefulla nog att kunna åtnjuta de klubbade gränserna och de gränser som uppges i brevet
samt de som är tagna mot Piteå kommun?
7. Bolagens solvens
Kommunen borde inte ställa sig positiv till nationella och internationella investerare – utan att först
ha tagit reda på bolagens solvens och rekommendationer t ex gruvbolag likt Northland, Blackstone
och Tasman eller likt Kraftö Vind AB med säte i skatteparadis. Den senaste fadäsen med BKM
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Mannesmann som inte ens verkar kunna betala en enda hyra trots att det var en stor mediebevakad
invigning. Det gemensamma för den sortens bolag är, enligt SVT Nordnytt 03-25, Arne Müller, att
de kommer med vidlyftiga löften utan verklighetsförankring.
8. Fullständig analys
Kommunen förordar en gruva i Sandberget men denna eventuella etablering låg på regeringens bord
när planen släpptes för remissförfarande. Länsstyrelsen har sagt nej med hänvisning till renskötseln.
Eftersom denna information fanns och borde den också ha bilagts noten.
Vidare konstateras (s 44) att uranbrytning inte får ske i kommunen. Att uran finns som bifynd i
södra delen av kommunen är något som borrare delgivit websidan Skydda Miljön. Att detta inte
redovisas beror på att det skulle ”skapa problem”. En fullständig analys av mineralerna inklusive
bifynd borde tagits fram av kommunen innan en åsikt framförts.
9. Befolkningsminskningen
Sid 13 ”av största vikt att kunna hejda den befolkningsminskning som skett…”
Det största tappet står, som alla väl vet, skolnedläggningarna för. Vindkraftosäkerheten har också
spätt på denna flytt, vilken till övervägande delen skett till andra kommuner. Den som av någon
anledning blir, eller upplever sig bli, oönskad som invånare väljer att lämna kommunen då
principerna inte blir annorlunda även om det finns skola, avsaknad av vindkraftverk etc inne i
Arvidsjaur.
10. Minimera konflikter
Översiktsplanen uppges ska verka för att konflikter ska minimeras (s 105).
12. Är detta hybris eller okunnighet?
Vi, som drabbas, har aldrig sökt konflikter. Alla medborgare i kommunen har rätt till samma liv och
hälsa.
Emotser även svar på mina 16 ställda frågor.

Kommentar
Kommunen har valt att behålla område 58 (Stormyrliden) i översikts- och tillväxtplanen då
kommunen bedömer att området är väl lämpat för testverksamhet. Om någon entreprenör skulle
vara intresserad av att exploatera ett område för industri/fordonstest skulle vidare samråd hållas
med berörda. I dagsläget finns dock ingen entreprenör som hört av sig med någon sådan förfrågan
avseende områden kring Glommersträsk varför något samråd inte ägt rum.
Kommunen har antagit ett tillägg till översiktsplanen, ”Vindkraftsutredning för Arvidsjaurs
kommun”. Vindkraftsplanen vann laga kraft 2013-03-20. I detta tillägg har Stormyrliden bedömts
som olämpligt för vindkraft. Kommunen bedömer att tillägget fortfarande är aktuellt och
tillräckligt detaljerat varför vindkraftsfrågor inte avses behandlas närmare 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.
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Om vindkraft skulle bli aktuellt inom Arvidsjaurs kommun ska dessa naturligtvis hanteras enligt
gällande lagar och regler. Av tillägget gällande vindkraft framgår en rekommendation om cirka
1200 km eller 10 gånger vindkraftverkets höjd från byar och större sammanhållen bebyggelse för
att undvika negativ påverkan för ortsbor samt att avstånd från enstaka bebyggelse får prövas från
fall till fall. Av tillägget framgår också exempelvis att kommunen anser det vara viktigt att
eventuell vindkraftsutbyggnad inte får en negativ påverkan på besöksnäringen, testnäringen,
flygplatsen, framtida mineralutvinning, renskötseln, försvaret, landskapsbilden. Om ett ärende
skulle inkomma till kommunen skulle tillägget gällande vindkraft vara ett viktigt underlag för
prövningen.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att en liten utbyggnad av vindkraft förordas. Med detta
avses kommunens förhållningssätt i tillägget avseende vindkraft. För vidare information hänvisas
till tillägget som finns att läsa på kommunens hemsida.
Piteå kommun tagit steg i riktning mot vindkraft i Markbygden. Med anledning av detta har
kommunen gjort en bedömning av hur vindkraft längs kommungränsen skulle påverka kommunen
vilket har resulterat i att kommunen önskar att eventuell vindkraft förläggs fem km från
kommungränsen. Detta då tysta områden får allt större attraktionskraft och kommunen ser att
vindkraft i området skulle påverka kommunens turistiska förutsättningar negativt. Med detta inte
sagt att det inte finns andra områden inom kommunen som är olämpliga för vindkraft.
Att kommunen i översikts- och tillväxtplanen ser vikten av investeringsfrämjande arbete vilket
innebär att attrahera nationella och internationella investerare och etablerare handlar om att ta
tillvara på möjligheter till tillväxt inom kommunen. Kommunen instämmer dock i vikten av att
eventuella investerares solvens och rekommendationer undersöks innan kommunen ställer sig
bakom en etablering.
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. Kommunens
ambition är att skapa ett kort och kärnfullt dokument och har därför valt att skära ner på
beskrivande texter inom samtliga områden.
Kommunen vidhåller att uranbrytning inte får ske inom kommunens gränser.
Kommunen instämmer inte i bedömningen att det är skolnedläggningarna och vindkraftsdiskussionerna som är anledningen till befolkningsminskningen.
Textavsnittet ”kommunen kommer att verka för att konflikter i sådana fall minimeras” på sidan
105 handlar om att kommunen avser att verka för att konflikter minimeras då nya exploateringar
riskerar att ha en negativ inverkan på rennäringen.
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Privatpersoner
Enligt översiktsplan är vårt föräldrahem upptaget som test/industriområde. Detta motsätter vi oss
bestämt. Glommersträsk 6:77 är den bästa plats att växa upp på, enskilt men ändå nära in till
Glommersträsk.
Den dagen inte våra föräldrar kan eller orkar bo kvar, så är någon av oss direkt boende på denna
gård igen. Vill ej ha någon verksamhet i närheten, för våra barns kvalitets uppväxt.
Kommentar
Området Glommersträsk 6:77>2 har undantagits från området 58 för test/industri.

Privatpersoner
Enligt översiktsplan så är Stormyrliden, Glommersträsk upptagen som test/industriområde. Detta
motstrider vi starkt emot. Vi har bosatt oss här av en anledning, enskilt, med skogen och alla
skogens djur runt knuten. Detta är vårt paradis! Stormyrliden, Glommersträsk 6:77 ska inte tas med
i någon översiktsplan.
Kommentar
Området Glommersträsk 6:77>2 har undantagits från området 58 för test/industri.

Privatperson
Nedanstående bör utgöra industriområde istället för det område som nu är utlagt.

Kommentar
Kartan har justerats i enlighet med ovanstående.

Privatperson
Här kommer en översiktlig bild över det specifika LIS-område vi har önskemål om.
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Kommentar
Kommunen och länsstyrelsen anser inte att det är så lämpligt att tillföra ett nytt LIS-område i detta
skede av planprocessen. Området får hanteras vid nästa revidering av översikts- och tillväxtplanen.

Länsstyrelsen
Bakgrund
Arvidsjaurs kommun har upprättat ett förslag till ny kommuntäckande översiktsplan. Förslaget är
utställt i enlighet med 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (PBL), under tiden 10 april 2015 – 10 juni
2015.
Länsstyrelsen ska under granskningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget enligt 4
kap. 9 § plan- och bygglagen. Av granskningsyttrande skall det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs.
3. redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7
kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen yttrade sig över en samrådsversion av planförslaget den 22 november 2013.

30

Särskilt utlåtande

Länsstyrelsens yttrande
Som en del i att översiktsplanens strategiska roll ska stärkas med den nya plan- och bygglagen,
ingår bl.a. att man ska ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.
Översiktsplanen ska vara både strategisk på lång sikt och vägledande för konkreta beslut i byggoch tillståndsärenden. Ett ökat samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling kan öka
attraktionskraften för företag och medborgare och stärka tillväxten. De förutsättningar och
förhållanden som skapas i den fysiska planeringen påverkar företagens konkurrenskraft och
möjlighet att utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort. Ett fungerande
transportsystem och tillgång till attraktiva boendemiljöer är båda exempel på detta.
Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens
utveckling i kommunen. Det är även viktigt att bebyggelse- och trafikplanering förenas på ett
hållbart sätt. I översiktsplanen kan kommunen skapa förutsättningar för att minska bilberoendet och
främja hållbarheten.
En betydelsefull del av arbetet för att på lång sikt skapa ett mer jämställt samhälle är att
bebyggelsemiljön utformas efter de nationella jämställdhetspolitiska målen och att jämställdhetsfrågor ges en roll och tas upp till diskussion i samhällsplaneringen, gärna så tidigt som möjligt. I en
plan av så pass central betydelse som en översikts- och tillväxtplan som sätter måtten för framtida
planering, är jämställdhet av yttersta vikt i frågor om delaktighet, makt, inflytande och ett samhälle
som tilltalar och attraherar samtliga invånare.
Översiktsplanen ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella
och av privatpersoner.
Översiktsplanen är resultatet av en dialog mellan stat och kommun bl.a. om hur värden av nationellt
slag bör beaktas.
Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall i en översiktplan riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken
redovisas, och av planen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena.
Försvarsmakten
Förvarsmakten är fortsatt restriktiv till område 22 för turistverksamhet då detta kan medföra en
oönskad ökning av person- och trafikrörelse i direkt anslutning till skjutbanor och skjutfältsgräns.
En eventuell utökning av verksamheten inom området ska därför tidigt samrådas med
Försvarsmakten för att förhindra skador för människor och riksintresse. I Naturvårdverkets
allmänna råd(NFS 2005:15) omnämns sådana områden som eventuellt störningskänsliga för
skottbuller.
Vid eventuell utveckling av föreslagna områden för industri/fordonstest i nära anslutning till
Arvidsjaurs skjutfält (nr 54, nr 48, nr 16) skall tidigt samråd hållas med försvarsmakten.
Vid en eventuell anläggning av tågtestbana (mellan Arvidsjaur och Jörn) i anslutning till nordöstra
skjutfältsgränsen är det viktigt att hitta lösningar för Försvarsmaktens passager av järnvägen.
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Kommentar
En rekommendation har lagts in i planen om att samråd bör ske med Försvarsmakten vid
etableringar av testverksamhet i anslutning till Försvarsmaktens samrådsområden.
Område 22 ligger delvis inom samrådsområde för Försvarsmakten varför samråd ska ske med
Försvarsmakten om en utökning av skidbacken blir aktuell.
Eftersom tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn delvis ligger inom samrådsområde för
försvarsmakten ska samråd ske med Försvarsmakten. Kommunen instämmer i att det är viktigt att
hitta lösningar för försvarsmaktens passager av järnvägen.
Rennäring
Länsstyrelsen anser att kraven på redovisningen av riksintressen i huvudsak tillgodosetts genom att
riksintressena redovisas på översiktliga kartbilder som ett planeringsunderlag.
Kommunen lyfter att riksintressen utgör ett viktigt planeringsunderlag. Länsstyrelsen anser det
därför viktigt, vid en framtida förändring i markanvändningen som berör riksintresset, att tidigt
samråda med berörda samebyar och sametinget.
Renbetesmarkerna har allteftersom minskat och förutsättningarna för renskötsel försämrats. Enligt
översiktsplanen bör kommunen verka för en utveckling av rennäringen och den skogssamiska
kulturen. Kommunen har även ett avsnitt om riksintressen där konflikter samt ett kommunalt
ställningstagande redovisas. Det framgår att kommunen kommer att verka för att konflikter med
rennäringen minimeras.
Länsstyrelen anser att kommunen frångår sitt ställningstagande samt rekommendationer när de
föreslår en markanvändning för exploatering där ingen hänsyn tagits till samebyns åsikter.
Kommentar
Trots att Arvidsjaurs kommun tillhör en av de 20 största kommunerna till ytan sett och endast en
mycket liten del av denna mark är exploaterad är det för kommunen en stor utmaning att hitta
exploateringsbar mark. Arvidsjaurs kommun utgör en del av det svenska samelandet. Rennäring
bedrivs här året runt. 44 procent av kommunens yta utgör också riksintresse för rennäringen. Att
finna lämplig industrimark för testnäringen, som är så viktig för kommunens utveckling, är därmed
mycket svårt utan att någon sameby anser sig påverkas negativt. På samma sätt är det svårt att hitta
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utöver riksintresse för rennäring omfattas
också kommunens yta till stor del av Natura 2000-områden, naturreservat samt riksintresse för
naturvård, kulturmiljövård, totalförsvaret, friluftsliv mm.
Denna situation ställer stora krav på kommunens samhällsplanering. Kommunen har därför valt att
behålla ett stort antal områden för industri/testverksamhet och LIS-områden där kommunen ser att
det finns förutsättningar att exploatera mark utan att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande.
Under processens gång, både innan det formella samrådet, efter samrådet och efter utställningen
har dock ett stort antal justeringar av planförslaget gjorts av hänsyn till rennäringen.
Eftersom all mark, förutom tomtmark, inom kommunen även utgör någon samebys marker innebär
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all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Kommunen gör bedömningen
att förslaget till plan inte påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Fortsatt samråd med
samebyarna i framtida ärenden är dock viktigt för att minska negativ påverkan, vilket har
tydliggjorts i planen.
Översiktsplanering handlar till stor del om att väga olika intressen mot varandra och planen utgör
en överenskommelse mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning och
ger därmed såväl ramarna som handlingsutrymmet för kommunen inom riksintresseområdena.
Kommunen ser därför positivt på att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande över planen inte
indikerat att översikts- och tillväxtplanen inte tillgodoser riksintresse för rennäring.
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken
Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall det i en översiktplan framgå hur kommunen avser att följa
gällande miljökvalitetsnormer.
Kommunen har redovisat hur de avser att följa gällande miljökvalitetsnormer.
I MKB bedöms frågan om LIS-områdenas påverkan från avlopp som obetydliga eller ”lite positiva”
för miljömålsuppfyllelsen för övergödning. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att förhållandena
är sådana att det inte utan vidare kan konstateras att påverkan på miljö- och vattenförhållandena,
och därmed miljökvalitetsnormerna i berörda vattendrag, kan anses vara obetydlig eller förbättrande
vid utbyggnad av LIS-områden. MKB:n har därför en bristfällig konsekvensbeskrivning i denna
del.
Kommentar
MKB:n har omarbetats.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall i en översiktplan redovisa sådana områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e§ första stycket miljöbalken.
Länsstyrelsen har under utställningstiden haft möte och fört dialog med kommunen om de i
granskningshandlingen föreslagna LIS-områdena. Kommunen har efter det redovisat en revidering
av föreslagna LIS-områden samt att antalet har minskats ner. Länsstyrelsen och kommunen är
överens om revideringen och att det är inom de nu föreslagna områdena som en
landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan ske.
Länsstyrelsen vill dock tydliggöra att vid en sådan omfattande markanvändningsförändring som
planförslaget innebär behöver alla områden bedömas utifrån att de skulle bli bebyggda och vilka
konsekvenser och kumulativa effekter av en större utbyggnad skulle få. Detta är ett stort arbete och
ställer stora krav på bland annat MKB. Sätter man ut många och stora områden för bland annat LIS
och industri/biltest på detta vis så betyder det ju även att man väljer bort något annan
markanvändning. Med stora ej utredda områden är det svårt att kunna konsekvensbeskriva vad det
egentligen är man väljer bort. Ett sämre planeringsunderlag leder även till en betydligt större
arbetsinsats vid dispensprövning enligt LIS-skälet.
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Kommunen har till viss del beskrivit hur strandskyddet syfte skall tillgodoses vad gäller
allmänhetens tillgänglighet men kommunen har dock inte beskrivit hur livsvillkoren för växt- och
djurlivet skall tillgodoses.
Länsstyrelsen konstaterar fortfarande att kommunen avser att använda sig av en LIS-policy där
områden för LIS ej föreslås i översiktplanen. Länsstyrelsen vill åter igen poängtera att syftet med
policydokument för LIS enligt propositionen (Prop. 2008/09:119 s. 58) är att innan kommunen
hunnit ta fram en översiktsplan med utredda LIS-områden, i det enskilda fallet, under en
övergångsperiod fram till en översiktsplan är antagen, ändå ska kunna tillämpa bestämmelserna
kring LIS. Det bör även tilläggas att en LIS-policy endast kommer att gälla och vara möjlig att
tillämpa fram till dess att LIS-områden är fastställda i översiktsplanen.
Trafikverket är restriktiv till att ge tillstånd för nya anslutningar till områden som planeras i
anslutning till allmänna vägar och rekommenderar att befintliga anslutningar nyttjas eller att
anslutningar samordnas.
Kommentar
MKB:n har omarbetats. Kommunen är medveten om det kommer att innebära en arbetsinsats av
kommunen vid dispensprövning enligt LIS-skälet eller vid upphävanden av strandskydd i
detaljplaneprocessen.
I planen har preciserats att gröna kilar mellan grupper av bebyggelse ska lämnas inom utpekade
LIS-områden för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv samt allmänt friluftsliv
samt att vegetation också ska sparas i strandkanten.
Efter dialog med länsstyrelsen har områdena By2, Hö1, J1, J2, D1, H1 och Ök1 tagits bort från
planförslaget.
Områdena Pj3, Pj4 och Pj5 i Pjesker har efter dialog med länsstyrelsen justerats mot bakgrund av
den bevarandevärda odlingsmarken och följande rekommendation har lagts in i planen:
”Det är viktigt att landsbygdsutveckling i strandnära läge i Pjesker inte sker på ett sådant sätt att
förutsättningarna för att aktiva lantbruk ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas riskerar att
äventyras. Landsbygdsutveckling i strandnära läge kan dock även vara ett sätt att möjliggöra för
landsbruksföretagaren som mångsysslare med gården som bas att utveckla sin verksamhet inom
andra områden som turism. Detta kan i sin tur innebära en tillräcklig sysselsättningsbas för
lantbruksföretagaren att upprätthålla jordbruket. Vid exploatering är det även viktigt att områdets
kulturmiljövärden och den öppna landskapsbilden.”
Området Må1 i Månsträsk har efter dialog med länsstyrelsen justerats av hänsyn till naturvärdena i
området. För områdena i Skellefteälven har en rekommendation lagts in om att samråd ska ske med
Skellefteälvens vattenregleringsföretag innan eventuell exploatering längs Skellefteälven. Även har
en rekommendation om att all ny bebyggelse ska placeras ovan högsta strandlinje vid 10 000årsflöde lagts in. Kartorna har även uppdaterats i enlighet med detta.
För områdena i Lauker och Lomträsk har efter dialog med länsstyrelsen en rekommendation lagts
in i planen om att det är viktigt att ta hänsyn till områdets kulturmiljövärden och den öppna
landskapsbilden (exempelvis genom att ny bebyggelse placeras i utkanterna av jordbruksmarken)

34

Särskilt utlåtande

vid en exploatering av området.
Mark- och miljödomstolen MÖD 2012:39 s. 10 fann att när översiktsplanen inte kan anses ge
någon tydlig vägledning i frågan om huruvida dispensen ligger inom ett LIS-område får
bedömningen istället göras utifrån tyngden av de sakliga skäl som parterna anför till stöd för att
platsen ligger inom ett område där utvecklingen av landsbygden kan ske på ett långsiktigt hållbart
sätt med beaktande av strandskyddets syften. Eveline Savik, kommittésekreterare och miljöjurist
vid Strandskyddsdelegationen framhöll även vid webbseminariet ”Att göra och tillämpa LISplaner” den 12 november 2014 att MÖD 2012:39 samt dom i mål M6577-13 visar på att LIS-skälet
kan tillämpas även om översiktsplanen inte är vägledande i frågan. Eveline Savik hänvisar även till
regeringens proposition s. 107 i regeringens proposition 2008/09:119 Strandskyddet och
utvecklingen av landsbygden där det framgår att tillämpningen av bestämmelsen inte förutsätter att
kommunens redovisat LIS-området i översikts- och tillväxtplanen men att det i ett enskilt ärende
kan vara svårt att ta fram det underlag som behövs för att visa att lättnaden i strandskyddet får
tillämpas på den berörda platsen, dvs. att platsen uppfyller kriterierna i 18 e §.
Länsstyrelsen i Västerbottens län skriver också i skriften "Regional anpassning av bestämmelser
för strandskydd" tolkningen att en förenklad process bör kunna tillämpas i sådana fall i under
förutsättning att kommunen upprättar nödvändigt underlagsmaterial, samråder med länsstyrelsen
och berörda grannar.
Länsstyrelsen i Västernorrland skriver även på s. 12 i sin vägledning för framtagande av områden
för landsbygdsutveckling i strandnära läge i Västernorrland:
”I Västernorrland finns stora glest befolkade ytor där det kan vara svårt att definiera ett LISområde. Ett lågt exploateringstryck i framför allt inlandet kan göra det svårt att precisera LISområdena geografiskt samt att definiera dess användningsområde. I sådana områden kan dispens
med LIS-skäl i undantagsfall användas även om området inte är utpekat som LIS-område, förutsatt
att det finns väl motiverade riktlinjer i översiktsplanen.”
Arvidsjaurs kommun har valt att i sin översikts- och tillväxtplan redovisa generella riktlinjer för att
ge en vägledning för snabb och kvalitetssäker handläggning av ansökningar om strandskyddsdispenser i de fall där ett ärende gäller ett område som inte är utpekat i översikts- och
tillväxtplanen och avser etablering av näringsverksamheter eller bostadsbebyggelse i anslutning till
befintlig bebyggelse eller i anslutning till utpekade LIS-områden. Begreppet ”LIS-policy” har bytts
ut mot ”generella riktlinjer” under avsnittet ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” för ökad
tydlighet.
Kommunen är medveten om att Trafikverket är restriktiv de förutsättningar som trafikverket lyfter
fram i sitt yttrande och bedömer därför inte att några ändringar är nödvändiga i planen.
Mellankommunal samverkan
Enligt 4 kap 5 § PBL ska Länsstyrelsen särskilt verka för att sådana frågor om användningen av
mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter vad gäller mellankommunal samverkan.
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Hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Enligt PBL 2 kap 3§ 1 och 5 p. ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till bl. a de boendes och övrigas hälsa och säkerhet samt risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör vara restriktiv med att tillåta nybebyggelse i översvämningskänsliga områden. Förändrade översvämningsrisker i framtida klimat bör även beaktas.
I planeringsunderlag översikts-och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun hänvisas det till
Länsstyrelsens rekommendationer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, daterat
2012-04-26. Länsstyrelsen har nu givit ut nya riktlinjer och kommunen bör därför hänvisa till dessa
då avstånden är mer nyanserade när de nu är beroende av hastighet, frekvensen av transporter mm.
Det bör också tydligt framgå i Översiktsplanen för Arvidsjaurs kommun under rekommendationer
att hänsyn ska tas till skyddsavstånden när ny bebyggelse planeras både inom Arvidsjaurs tätort
samt inom LIS-områdena.
Kommentar
En rekommendation om att samråd ska ske med Skellefteälvens vattenregleringsföretag innan
eventuell exploatering längs Skellefteälven har lagts in för de LIS-områden som är utlagda längs
Skellefteälven. Även har en rekommendation om att all ny bebyggelse ska placeras ovan högsta
strandlinje vid 10 000-årsflöde lagts in. Kartorna har även uppdaterats i enlighet med detta.
Planeringsunderlaget för översikts- och tillväxtplanen har uppdaterats med information kring
länsstyrelsens riktlinjer. I planen har tydliggjorts att riskbedömningar även ska göras då bebyggelse
planeras inom LIS-områdena.
Övriga synpunkter
MKB
Kommunen har i sitt bemötande av länsstyrelsen yttrande framfört att miljökonsekvensbeskrivningen skall omarbetas i sin helhet. Länsstyrelsen anser att det endast är mindre justeringar
som gjorts och vidhåller fortsatt att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ses över i sin helhet.
Länsstyrelsen anser att det i vissa delar saknas konsekvensbeskrivningar som är tillräckligt
underbyggda på ett sätt som står i proportion till det underlag som beslutet om ÖP kräver. Texterna
i MKB:n är i vissa delar formulerade i mer allmänna ordalag och beskriver inte själva planförslagets
effekter på och konsekvenser för miljön.
Kommentar
MKB:n har omarbetats.
Jämställdhet
Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan saknar fortfarande jämställdhetsperspektiv.
Det övergripande jämställdhetsmålet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sitt eget liv, innebär att deras villkor synliggörs i planprocessen, genom att könsuppdelad
statistik presenteras och att exempelvis användningen av fritidsanläggningar, service och
kommunikationer analyseras med ett jämställdhetsperspektiv. Se gärna Länsstyrelsen Gotlands
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checklistor för arbete med jämställdhet i översiktsplanering, eller Boverkets ”Jämställdhet på
dagordningen”.
Kommentar
Kommunen instämmer i vikten av att kvinnor och män ska ha möjlighet att forma samhället och
sina egna liv men har i planen lagt fokus på att alla människor oavsett kön, ålder, utbildningsnivå,
ursprung, etnisk bakgrund, sexuell läggning och eventuella funktionsnedsättningar ska ha denna
möjlighet.
Kommunen anser inte att jämställdhetsperspektivet behöver lyftas fram tydligare i planen då vi
önskar att begränsa planens omfattning så mycket som möjligt för att planen ska bli det levande
dokument som kommunen önskar. Det finns ett antal rekommendationer i planen som har bäring
på jämställdhet såsom en utredning av hur gång- och cykelnätet kan utvecklas, en strävan efter
attraktiva grönområden och lekytor och mötesplatser för alla. Kommunen ser dock inte något
behov av att precisera att dessa rekommendationer just är jämställdhetssatsningar utan ser att dessa
åtgärder är viktiga pusselbitar för en långsiktigt hållbar utveckling och en attraktiv livsmiljö.
Kulturmiljö
Konsekvensbeskrivningen tar upp fornlämningsförekomsterna kring flera av de utpekade sjöarna
och om fornlämningar riskerar bli berörda krävs en arkeologisk utredning för att fastställa
lämningens utbredning och skyddsområde, vilket bekostas av exploatören. Det kan bli kostsamt att
bygga i dessa miljöer om det visar sig att en fornlämning berörs. Länsstyrelsen anser att det även i
översiktsplanen bör framgå att det är exploatören som bekostar eventuella arkeologiska utredningar.
Detsamma gäller naturligtvis även för andra verksamheter, som biltestanläggningar.
Länsstyrelsen anser att områden med kända offerplatser inte bör exploateras för byggande eller
besöksnäring, biltest. Ev. anläggningar, byggnader bör hållas på tillräckligt respektavstånd. Gäller
Järvträsk JÄ 1 och biltestområde 74.
Sedan planprocessen startade har även Fristad 1:30 skyddats som byggnadsminne, beslut 2015-0309 och kan tillföras den lista över byggnadsminnen som finns i avsnittet Riksintressen-Kulturvård i
översiktsplanen.
Kommentar
Kommunen är medveten om att det för exploatering i utpekade LIS-områden eller områden för
fordonstest/industri kan komma att kräva arkeologiska utredningar för att fastställa lämningens
utbredning och skyddsområde och att detta är något som bekostas av exploatören. Under avsnittet
om LIS-områden har detta tydliggjorts.
Planeringsunderlaget har uppdaterats med information om gården Fristad som byggnadsminne.

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

Kommentar
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Kommunen är medveten om att det finns medel avsatta för en åtgärdsvalsstudie för
trafiksäkerhetsbristerna längs Järnvägsgatan.
Samråd
Samråd i ärendet har ägt rum med Trafikverket, SGI, Försvarsmakten, Sametinget och MSB.
I handläggningen har deltagit företrädare för länsstyrelsens enheter för Samhällsplanering och
kulturmiljö, Naturvård, Social hållbarhet och samhällsskydd, Naturresurs och rennäring samt
Tillväxt och kommunikation.
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Skrivelse efter den formella utställningstiden från Skellefteälvens regleringsföretag
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Kommentar
En rekommendation om att samråd ska ske med Skellefteälvens vattenregleringsföretag innan
eventuell exploatering längs Skellefteälven har lagts in för de LIS-områden som är utlagda längs
Skellefteälven. Även har en rekommendation om att all ny bebyggelse ska placeras ovan högsta
strandlinje vid 10 000-årsflöde lagts in. Kartorna har även uppdaterats i enlighet med detta.

Övriga justeringar
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14, § 70 om en ny vision för kommunen – ”Arvidsjaur
växer för en hållbar framtid” där det önskade läget är ”en attraktiv tillväxtkommun”.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om nya kommunövergripande mål för perioden 20162019:
• Engagerade och nöjda medborgare och kunder
• Långsiktig hållbar utveckling
• God ekonomisk hushållning
• Attraktiv arbetsgivare
Avsnittet ”kommunal nivå” har uppdaterats i enlighet med ovanstående.
Arvidsjaurs kommun har under 2015 genomfört en medborgardialog kring bredband och skickat in
en ansökan om medel för en utbyggnad av bredband. Avsnittet ”IT-samhälle för alla” har
uppdaterats för att bättre motsvara kommunens förhållningssätt i frågan.
Under 2015 enades Arvidsjaurs snöskoterförening och kommunen om ett samarbete kring
skoterlederna då Arvidsjaurs kommun och Arbetsförmedlingen har bedömt att arbetet med att
iordningsställa och preparera skoterleder utgör lämpliga arbetsmarknadsåtgärder för
arbetsmarknadsenhetens deltagare. Samarbetet bygger på att föreningen/näringslivet står för all
hårdvara som snöskotrar, bandvagn, reservdelar, drivmedel, materiel för ledmarkering, broar,
reparationskonstnader med mera. Avsnittet om skoterleder har uppdaterats mot bakgrund av detta.
Kommunen har under 2015 emottagit tre nya rapporter som utgör viktiga planeringsunderlag;
”Skyfallsmodellering tätorter Norrbottens län – Arvidsjaur” (Länsstyrelsen, 2015), ”Kartering av
luftkvaliteten i Norrbottens län - Arvidsjaurs kommun (Länsstyrelsen, 2015)” samt ”Förstudie och
översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord” (SGI och
MSB, 2015). Planeringsunderlaget har uppdaterats i enlighet med dessa rapporter och följande två
rekommendationer har lagts in i översikts- och tillväxtplanen:
”Innan eventuell exploatering av ytterligare grönområden inom Arvidsjaurs samhälle bör en
bedömning göras av huruvida grönområdet är viktigt för att minska konsekvenserna vid framtida
skyfall.”
”En ytavrinningsanalys för Arvidsjaurs tätort bör genomföras för att identifiera lämpliga placeringar
av olika typer av öppna dagvattenlösningar för att minska effekterna vid framtida skyfall.”
Statistik har även uppdaterats och vissa redaktionella ändringar har gjorts.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har rekommendationen om Reivo kompletterats med
meningen: ”En förstudie om nationalpark ingår.”
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