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Överenskommelse  mellan  Arvidsjaurs  kommun  och  Semisjaur-Njarg

sameby  gällande  villatomter  på  Klockarberget
(Dnr  152/2022)

Kommunen  har  under  de senaste  åren  sett  en ökande  efterfrågan  på villatomter.  Under

våren  2022  såldes  den  sista  villatomten  till  försäljning  på Klockarberget.

Inom  området  har  dock  funnits  ytterligare  villatomter  som  inte  legat  ute  till  försäljning

med  anledning  av kommunens  överenskommelse  med  samebyarna  från  2005.

Kommunstyrelsen  uppdrog därför 2022-06-07, % 106 till  kommunchef  och
kommunstyrelsens  ordförande  att teckna  nya  överenskomrnelser  med  berörda  samebyar

för  att  möjliggöra  försäljning  av ytterligare  villatomter  på Klockarberget.

Beslut

Bilaga./.  1.  Arvidsjaurskommuntecknaravta1medSemisjaur-Njargsameby,ienlighetmed

kommunstyrelsens beslut 2022-06-07 fi 106.

Beslutsfattare

Lz
Lars  Fgf4gren

Kommunstyrelsens  ordförande



öVERENSKOMMELSE

mellan

Arvidsjaurs  kommun,  933 81 Arvidsjaur,  Storgatan  13,  org.nr.  212000-2650

och

Semisjaur-Njarg  sameby,  representerad  av Ordförande  Anders Erling Fjällås, Ringvägen 6, 930 90

ARJEPLOG

% I Bakgrund

Kommunen  har under  de senaste åren sett en ökande  efterfrågan  på vil1atomter.  I skrivande  stund är

samtliga  villatomter  ti1l sa)u på Klockarberget  antingen  bokade eller  så1da. Längre in på K1ockarberget

finns ytterligare  ett  antal planlagda  villatomter  som kommunen  genom en överenskomme1se  2005

lovat  samebyarna  Västra Kikkejaure  sameby och Semisjaur-Njarg  sameby att inte ta i anspråk.

Kommunen  bjöd därför  2022-05-17  in Semisjaur-Njarg  sameby  för att diskutera  möjliga  lösningar  för

framtida  villatomter  där slutsatsen  var att ett  förslag  till överenskommelse  skulle tas fram.

% 2 Överenskommelse

Parterna  är överens  om fö1jande:

*  Försäljningen  av resterande  villatomter  ska ske etappvis  enligt  nedanstående  där

villatomterna  på etapp I säljs först  och därefter  vil)atomterna  på etapp 2. Detta i syfte

minska påverkan  på samebyn.

t;.

Vid försäljningen  ska nedanstående  text  framgå  i köpekontraktet  som upplysning:

"Arvidsjaurs  kommun  ligger inom skogssamebyarnas  åretruntmarker.  Om man uppför

bostäder  inom åretruntmarkerna  föreJigger  påverkan  av ren på ofika sätt. Detta kan t.ex.

innebära  att  tomtägaren  får acceptera  att renar  beträder  tomten  eller  stängs1a in tomten.



Dock  får inte stängsel eller andra föremål/byggnader  utgöra  hinder  för  renarnas

framkomlighet."

*  Kommunen  ska bistå  samebyn  i att  ta fram  ett  utkast  til1 ansökan  om tillfälligt

skoterförbudsområde  som samebyn  sedan  enkelt  kan komplettera  med exakt  datum  och

skicka  in till  kommunen  om samebyn  finner  ett  behov  av detta  för  att  underlätta  samebyns

sam1ing  och flytt  förbi  samhället.

*  Kommunen  ska, när samebyn  påtalar  ett  behov  av detta,  bistå  samebyn  i att  nå ut med

information  om samebyns  flytt  förbi  Arvidsjaurs  samhälle  i kommunens  olika

informationskana1er.

*  Kommunen  ska vidare  säkerställa  att  den entreprenör  som har  testbanor  på sjön ser  ti!l  att

ploga  igen dem när  testsäsongen  avslutas,  detta  för  att  banorna  inte  ska utgöra  hinder  för

renflyttningen  på våren.

*  Överenskomrnelsen i protokollet  daterad  2005-10-26  som godkändes  av kommunstyrelsen

2005-12-05,  Et 228 ska upphöra  att  gälla.

*  Denna  övereriskomme]se  gäller  under  förutsättning  att  delegationsbesJutet  om

överenskommelsen  vinner  laga kraft.

% 3 Framtida  samråd

Enighet  råder  kring  behovet  av frarntida  samrådsträffar  för  ömsesidigt  utbyte  av information

2022- [ffl  (f,

För Arvidsjaurs  komrnun,

,Ä
lars  ForsgMn

Komrnunstyrelsens  ordförande

Jr&J<,,
Lena Ruth

Kommunchef

För Semisjaur-Njarg  sameby,

z-.vrtå

Anders  Erling Fjällås

Ordförande


