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HANDLINGAR 

I planen ingår följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning

• Fastighetsförteckning

Övriga underlag och utredningar: 

• Geoteknisk undersökning

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk verkan. 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för tillfällig övernattning. 

PLANDATA 

Planområdet redovisas med röd linje i översiktskartan. 

Planområdet är beläget i Västra Granudden vid sjön Avaviken (Storavan), cirka 30 km väster om 

centrala Arvidsjaur. Planområdet är cirka 6,8 hektar varav 0,2 hektar utgör vattenområde. 

Planområdet omfattar del av fastigheten Västra Granudden 1:11 som är i privat ägo. 
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UNDERSÖKNING OM BEHOVET AV MILJÖBEDÖMNING 

Enligt sjätte kapitlet i miljöbalken ska kommunen göra en undersökning för att ta reda på om 

detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den process som ska 

komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan eller inte.  

Kommunen har den 23 november 2020 genomfört en undersökning i syfte att ta reda på om 

detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning 

är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Undersökningssamråd enligt 6 kap 5-6 §§ 

miljöbalken (MB 1998:808) har genomförts med länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 7 december 

2020 meddelat att betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas utifrån nu kända och okända 

förutsättningar, däribland anläggningens omfattning. Kommunen har i motiveringen till sin 

bedömning emellertid angett att planerad byggrätt, avseende ändamål och omfattning, inte bedöms 

medföra sådan omgivningspåverkan att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Av kommunens bedömning framgår att det inte finns anledning att anta att någon miljökvalitets-

norm kommer att överskridas. En strategisk miljöbedömning har inte genomförts. Särskilt beslut 

om betydande miljöpåverkan fattas i samband med beslut om samråd av detaljplanen.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Ställningstaganden i gällande Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun (2015) redovisas 

nedan. Kommunfullmäktige antog den 24 november 2020 en ny översikts- och tillväxtplan. Beslutet 

har överklagats och laglighetsprövning pågår. Ställningstaganden i antagen översiktsplan, 

Arvidsjaurs komun - Översikts- och tillväxtplan 2020, redovisas på sida 3. 

Gällande översiktsplan  

Besöksnäringen utgör sammantaget en av kommunens största branscher. Turismen, som är en gren 

inom besöksnäringen, utgör ett tillväxtområde av betydelse för kommunens utveckling och bedöms 

ha de bästa förutsättningarna för utveckling under de närmaste åren, såväl sommar- som 

vinterturism. Kommunen bör därför sträva efter att ge näringslivet bra förutsättningar för att 

utveckla attraktiva turistboenden och verka för att underlätta nybyggnation i strandnära områden. 

Lättnader i strandskyddet bidrar till att möjliggöra framtida turismsatsningar och en ökad in-

flyttning. Kommunen bör bistå byarna med marknadsföringsinsatser och verka för destinations-

utveckling för att optimera möjligheterna till en expansion av turismverksamheter.  

I översiktsplanen anges inte någon utpekad användning för det aktuella planområdet. I dess 

omedelbara närhet, invid Krokviken och utmed Avavikens nordöstra strand, pekas LIS-områden ut, 

bland annat avseende turism som bedöms ge goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad 

service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Vid förfrågningar om uppförande av 

verksamhet i områden som inte utgör utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

ska en prövning ske utifrån kommunens generella riktlinjer. Av de generella riktlinjerna framgår att 

besöksnäring utgör prioriterade anläggningar/etableringar som bedöms vara beroende av eller 

påtagligt gynnas av strandnära lokaliseringar, medföra positiva långsiktiga sysselsättningseffekter 
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och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i kommunen. Etablering av turistföretag bedöms 

generellt medföra en ökad omsättning för handeln inom kommunen, vilket påverkar den 

kommunala ekonomin i positiv riktning. 

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys marker innebär 

all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Vid etablering av besöksnäring 

i ansutning till utpekade LIS-områden ska sedvanligt samråd med berörd sameby alltid ske. Vid 

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

Förslag till ny översiktsplan 

Av Arvidsjaurs kommun - Översikts- och tillväxtplan 2020 (antagen november 2020) framgår att det 

finns en outnyttjad kapacitet på landsbygden med extra fina förutsättningar att utveckla turist-

näringen, främst fiske- och vandringsturism, men även vinterturism. Kommunen bör sträva efter att 

ge näringslivet bra förutsättningar att utveckla attraktiva turistboenden. Lättnader i strandskyddet är 

en pusselbit för utvecklingen av turistnäringen i kommunen, varför möjlighet bör skapas för boende 

och verksamheter i strandnära lägen. 

Fler bäddar och unika boenden har bland annat definerats som ett behov i kommunen för en 

utveckling av Arvidsjaur som destination. Besöksnäringen sammantaget utgör en av kommunens 

största branscher och är ett av de tillväxtområden som bedöms ha de bästa förutsättningarna att 

utvecklas, såväl under sommar- som under vintersäsongen. En av de avgörande faktorerna för 

kommunens utveckling är fortsatt goda förutsättningar och en hållbar utveckling av besöksnäringen. 

Kommunen bedömer därför att besöksnäringen är av stort allmänt intresse. Fler turistföretag medför 

en ökad omsättning för handeln inom kommunen med fler anställda vilket påverkar den kommunala 

ekonomin i positiv riktning. 

I Arvidsjaurs kommun - Översikts- och tillväxtplan 2020 ingår aktuellt planområde i ett av flera 

utpekade LIS-områden i Avaviken. Föreslagna LIS-områden är viktiga för att långsiktigt ge goda 

förutsättningar för en levande landsbygd samt bibehållen eller utvecklad service och fler arbets-

tillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. De utpekade LIS-områdena ska underlätta för befintliga 

företag att utveckla sin verksamhet men även ge nya företag utrymme att etablera sig inom 

kommunen. Det gäller framförallt företag som är beroende av vattennära lägen, exempelvis 

campingar, fiske- och naturturism, pensionat m.m.  

Bostäder för permanent- eller fritidsboende och anläggningar för näringslivet, turism eller friluftsliv 

i Avaviken bedöms inte enbart gynna Arvidsjaur som helhet utan också stärka sericeunderlaget i 

området kring Storavan med närliggande Slagnäs där bland annat livsmedelsaffär, tankstation, 

camping, samlingslokal, hantverksföretag och ett rikt föreningsliv finns. Byarna Renviken, 

Avaviken och Gullön har även ett rikt föreningsliv. Inom det aktuella LIS-området (Av2c) ska 

översvämningsrisken beaktas vid eventuell exploatering. Vid exploatering av området ska även det 

rörliga friluftslivet beaktas. Vegetation närmast strandkanten ska sparas och gröna kilar mellan 

grupper av bebyggelse ska lämnas för att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv 

samt allmänt friluftsliv. 

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys marker innebär 

all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Kommunen bedömer dock inte 

att föreslagen markanvändning i översiktsplanen påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. 

Fortsatt samråd med samebyarna i framtida ärenden är dock viktigt för att minska negativ påverkan. 
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Vid exploatering inom LIS-områdena ska alltid sedvanligt samråd ske med berörd sameby för att 

minska påverkan på rennäringen. Vid etableringar av nya verksamheter ska kumulativa effekter för 

berörd sameby belysas.  

En viktig förutsättning för en attraktiv landsbygd är att det finns tillgång till service och mötes-

platser av olika slag. Det är också viktigt med goda kommunikationer, inte minst bredband. 

Digitaliseringens möjligheter är en annan viktig förutsättning för lokalsamhället. Lokalt engage-

mang, medinflytande och grupper som utvecklar byn bidrar också till att landsbygden blir attraktiv. 

Byarnas bevarande och utvecklande är en strategiskt viktig fråga för tillväxt i Arvidsjaurs kommun. 

Detaljplan 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

Kommunala beslut i övrigt 

Beslut att inleda detaljplaneläggning har den 23 september 2020 meddelats av miljö-, bygg- och 

hälsoskyddsnämnden. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan är vägledande. 

Riksintressen 

Inom del av planområdet finns ett område utpekat som riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § 

miljöbalken.  

Strandskydd 

Planområdet ligger som helhet inom mark- och vattenområde som omfattas av strandskydd enligt 

7 kap. 13-18 §§ miljöbalken.  

Miljökvalitetsnormer 

Sjön Storavan tillhör Skellefteälvens huvudavrinningsområde och är recipient för grund- och 

dagvatten från planområdet. Storavan är, tillsammans med Hornavan och del av Uddjaure, utpekade 

som särskilt värdefulla vatten. Skälet är bland annat förekomsten av ursprungliga rödingstammar 

och storvuxna ursprungliga öringstammar. Enligt vattenmyndighetens databas VISS är den 

ekologiska potentialen för Storavan klassad som ”otillfredsställande” då vattenförekomsten är 

kraftigt modifierad på grund av vattenkraftsutvinning. Den kemiska statusen uppnår ”ej god” 

kemisk ytvattenstatus till följd av påverkan från atmosfärsik deposition (gäller samtliga undersökta 

ytvattenförekomster i Sverige) samt till följd av vattenkraftutvinningen. På grund av de höga 

naturvärdena i form av lokala och unika fiskstammar ska god ekologisk potential uppnås för 

vattenförekomsten. Miljökvalitetsnormen för Storavan är sålunda fastställd till ”god ekologisk 

potential” med tidsfrist till 2027. Av motiveringen framgår att åtgärder behöver vidtas för att uppnå 

god vattenstatus, varför en åtgärdsplan har fastställts 2018.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bebyggelseområden 

Planområdet omfattar en taxerad lantbruksfastighet. På fastigheten finns ett bostadshus i två 

våningar och diverse mindre gårdsbyggnader. Bebyggelse närmast väster om planområdet i byarna 

Västra Granudden och Renviken utgörs av tre gårdar med tillhörande jordbruksmark och 

ekonomibyggnader samt ett mindre antal fastigheter avstyckade för småhusändamål. 

Byggnadsetableringar österut, utmed Avavikens norra strand, omfattar en äldre jordbruksfastighet i 

Lilla Bäcknäs samt sammantaget ett 30-tal bostadsfastigheter, i huvudsak fritidshus, för del av 

sträckan fram till byn Avaviken, cirka 7 kilometer från planområdet.  

Vattenområden 

Planområdet omfattar ett mindre vattenområde inom del av fastigheten Västra Granudden 1:11 i 

öster. Till följd av förhärskande vindriktning och bottendjup är läget lämpligt att nyttja för bad- och 

båtplats. 

Naturmiljö 

Mark och vegetation 

Planområdet ligger i landspännet mellan Avaviken i söder och Krokviken i norr. Landskapet består 

av ett moränbacklandskap med en mosaik av moränkullar blandade med tjärnar och myrar.  

Jordarten inom planområdet består av isälvssediment och morän längst i väster. Tidigare jordbruks-

verksamhet kan utläsas av mark- och vegetationsförhålladena inom fastigheten. Mark för tidigare 

bete och odling består dels av öppen gräsmark med inslag av solitära granar men utgörs 

huvudsakligen av granskog med riklig förekomst av björn- och väggmossa. Lövblandad barrskog 

förekommer på fuktigare mark. Vegetationen i väst-nordväst består av yngre tallskog med 

markvegetation i form av ris och mossa på relativt plan och torr moränbacke medan vegetationen 

vid vattenbryn består av gran uppblandad med lövarter såsom björk, al och sälg. Strandzonen och 

översvämningsytorna är gräsbevuxna.  

Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts inom planområdet (GEOSkills AB, Luleå, 

2020-12-04). Utförd undersökning visar en jordprofil som består i huvudsak av siltigt material. 

Radon 

Byggnader ska uppföras radonsäkra enligt Boverkets byggregler (BBR). Vid nybyggnation eller 

ändring av byggnad får radonhalter inte överstiga fastställt gränsvärde för radon. 

Kulturmiljö 

Inventering av fornlämningar har gjorts i Avaviken. Inom planområdet finns inga kända 

fornlämningar registrerade.  
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Karta över riksintresse rennäring – flyttled enligt 3 kap. 5 §  miljöbalken invid Västra Granudden. 

Gränser för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar värden eller egenskaper av högt 

allmänt intresse. Planområdets läge redovisas med röd prick. 

Rennäring 

Planområdet ligger inom Västra Kikkejaure sameby inom s.k. åretruntmark, d.v.s. mark där ren-

skötsel får bedrivas hela året samt inom vår- och sommarland. Cirka 10 kilometer norr om plan-

området ligger samebyns största kärnområde, Allejaur, som används som sommar-, höst- och vår-

betesland. Del av planområdet ligger inom karterad flyttled för Svaipa och Mausjaur samebyar med 

rastbete öster om Krokviken på bland annat Tjuk- och Rävaberget. Flyttleder och kärnområden ut-

gör riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Kärnområden utgör kraftcentrum 

inom samebyn som tillfredställer renens behov av betesro och utrymme och används regelbundet av 

renarna. 

Gator och trafik 

Planområdet nås från allmänna vägarna E45 via väg nr 922 i höjd med byn Avaviken, och vidare i 

nordvästlig riktning mot byn Västra Granudden.   

Skoterleder 

En skyltad skoterled passerar omedelbart öster om planområdet i våtmarkspartiet mellan Avaviken 

och Krokviken. Skoterleden ansluter till Nasaleden i norr.    

Miljö och säkerhet 

Förorenad mark 

Inom planområdet har tillverkning av träbåtar förekommit i en, sedan hösten 2020, borttagen ladu-

gårdsbyggnad. Kommunen har under hösten 2020 uppmärksammats om eventuell förekomst av 

plastbåtstillverkning i samma byggnad. Huruvida marken kan vara förorenad och vad som till-

verkats på platsen har utretts av kommunen utifrån vittnesmål, foton, information och tips. Miljö-

kontoret har utfört platsbesök, inspektion och intervjuer med personer som bedömts ha kännedom 
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eller på annat sätt kunnat tillföra information i ärendet. Av det samlade underlag som finns i ärendet 

tyder inget på att marken är förorenad.   

Risk för översvämning 

Storavan tillhör Skellefteälvens huvudavrinningsområde. Sjön är reglerad och ingår i 

Skellefteälvens vattenregleringsföretag. I rapporten Översiktlig översvämningskartering längs 

Skellefteälven (Räddningsverket, 2006), för sträckan Hornavan till Skelleftehamn, redovisas kartor 

med översvämningszoner vid 100-årsflöde och beräknat högsta flöde. Flödena avser enbart 

naturliga flöden, d.v.s. inte flöden uppkomna genom t.ex. dammbrott och isdämningar. Den 

översiktliga karteringen visar att planområdet är inom riskområdet både avseende 100-årsflöde och 

beräknat högsta flöde, se sida 7.  

Under året varierar tillflödet av vatten i Storavan. Huvudfixen (20-1613) för Storavans reglering 

ligger på planet av en betongpelare för Storavandammen vid Storavans utlopp. Högsta och lägsta 

dämningsnivåer i Storavan är villkorade i domslut till +420,0 respektive +418,0 meter (RH00). Vid 

100-årsflod beräknas vattennivån uppgå till +420,00 meter (RH00), exklusive vind. Vid

konvertering av höjder från RH00 till RH2000 uppskattas ett påslag från RH00 till RH2000 bli

cirka 0,8 till 0,9 meter i det aktuella området genom jämförelser av systemskillnader för fixpunkter i

närheten av Storavan. Mark som ligger inom gränsvärdena för reglerad vattennivå är olämplig för

bebyggelse. Mark som ligger inom beräknat 100-årsflöde för Storavan, inklusive snedställning

(0,23 meter) och vindpåslag vid extremförhållanden (1,42 meter) är olämplig för bebyggelse

placerad och utförd på ett sådant sätt att skada kan uppstå vid översvämmande vatten.

Översiklig kartering ab beräknat 100-årsflöde. (MSB) Översiktlig kartering av beräknat högsta flöde.  (MSB) 

Teknisk försörjning 

Planområdet är inte anslutet till tekniska försörjningssytem samt ligger inte inom kommunalt 

verksamhetsområde för vatten- och spillvatten.  
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DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Planbestämmelser 

Detaljplanen reglerar markanvändning för tillfällig övernattning [O]. 

Inom huvuddelen av byggrätten är största sammanlagda byggnadsarea reglerad till 4500 

kvadratmeter [e1] samt högsta byggnadshöjd till 14,0 meter. Byggnad ska placeras och utföras så att 

vattennivåer upp till +422,6 meter (RH2000) inte skadar byggnad eller dess konstruktion [p1].  

För byggrätten i öster är största sammanlagda byggnadsarea reglerad till 800 kvadratmeter [e2] samt 

högsta nockhöjd till 9,0 meter. Största byggnadsarea per byggnad är 120 kvadratmeter [e3]. Lägsta 

tillåtna höjd för placering av byggnad är +422,1 meter (RH2000). I området gäller dock att byggnad 

ska placeras och utföras så att vattennivåer upp till +422,6 meter (RH2000) inte skadar byggnad 

eller dess konstruktion [p1].  

Inom planområdet gäller generellt att källare inte får anläggas med hänsyn till översvämningsrisk. 

Mot sjön Avaviken i söder, inom vattenregleringszonen och i anslutning till strandlinjen, får marken 

inte förses med byggnad [prickmark]. Bestämmelsen gäller även i planområdesgräns tillika 

fastighetsgräns i öst och väst. Närmast väg 922, i direkt anslutning till planområdet i norr, regleras 

en byggnadsfri zon om 12 meter enligt generella principer för allmänna vägar. 

Inom reglerade byggrätter föreslås strandskyddet upphävas [a1] liksom inom den byggnadsfria 

zonen närmast väg 922 i syfte att möjliggöra markanläggningar såsom parkering och utfart från 

planområdet.  

Vattenområde [W] regleras inom del av fastigheten i öster. Inom vattenområdet  föreslås strand-

skyddet upphävas [a1] i syfte att möjliggöra bad- och/eller båtplats med möjlighet att exempelvis 

anlägga brygga.   

Gator och trafik 

Parkering anläggs inom kvartersmark utifrån verksamhetens behov. 

Miljö och säkerhet 

Risk för översvämning 

Vattennivån i sjön Avaviken styrs av årstidsvariationer, lokalt klimat och reglerad vattennivå i 

Storavan. Mark som ligger inom dämningsintervallet är direkt olämplig för bebyggelse och 

anläggningar. För att undvika översvämning av mark, infrastruktur och egendom som kan medföra 

ekonomisk skada utifrån beräknat 100-årsflöde och extremväder (vindpåslag och snedställning) 

regleras planbestämmelser särskilt för byggnaders placering. För reglerade byggrätter ska byggnad 

placeras och utföras så att vattennivåer upp till +422,6 meter (RH2000) inte skadar byggnad eller 

dess konstruktion [p1], vilket motsvarar cirka 1,7 meter över högsta dämningsnivå i RH2000. För 

östra delen av planområdet, vars byggrätt har begränsats, regleras lägsta tillåtna placering av 

byggnad till +422,1 meter (RH2000) [p2].  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Vattenförsörjningen avses att tillgodoses via borrade brunnar. 

Inom planområdet krävs enskild avloppsanläggning. Avloppsanläggningar anläggs utifrån hög 

säkerhet för miljö och hälsa och i enlighet med funktionskrav och tekniska grundkrav samt med 

hänsyn till de geologiska förhållandena på platsen. Placering av avloppsanläggningar ska ske på 

mark ovan reglerad högsta dämningsnivå samt med hänsyn till risk för förhöjd vattennivå vid 

förändrat klimat. Avlopp från storkök och verkstad/garage eller motsvarande ska förses med fett- 

respektive oljeavskiljare innan utsläpp till avloppsanläggning. 

Värme 

Uppvärmningssystemet ska anslutas till ur miljösynpunkt godtagbara energiformer.  

En energiförbrukning för värme och ventilation som är lägre än gällande föreskrifter enligt 

Boverkets byggregler (BBR) bör eftersträvas. 

El 

Bebyggelse och anläggningar inom planområdet ska anslutas till befintligt elnät. 

Avfall 

Avfall ska omhändertas enligt gällande renhållningsordning i Arvidsjaurs kommun. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

För berörd fastighet inom planområdet, Västra Granudden 1:11, har lantmäteriförrättning ansökts i 

form av avstyckning av aktuellt planområde, vilket inkluderar mark direkt norr om planområdet 

samt vattenområde i söder. Detaljplanens genomförande medför inget omedelbart behov av 

fastighetsrättsliga åtgärder utöver pågående förrättning.  

Servitut, gemensamhetsanläggning etc.  

Planområdet nås via allmän väg, väg 922, för vilken Trafikverket är väghållare och innehar vägrätt.  

En anläggningssamfällighet, Avaviken GA:3, för vägändamål ligger i anslutning till planområdet 

och berör väg 922 som omfattas av vägrätt.  

Avtalsservitut (25-IM4-64/3208.1) avseende vattenreglering belastar fastigheten Västra Granudden 

1:11 till förmån för fastigheten Arjeplog Bergnäs 7:1.  

Detaljplanens genomförande bedöms sammantaget inte medföra några fastighetsrättsliga 

konsekvenser för befintliga servitut och nyttjanderätter inom och i anslutning till planområdet. 

Inom planområdet råder renskötselrätt. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Exploatören svarar för kostnader för upprättande av detaljplan avseende underlag, utredningar samt 

planhandlingar. Kommunen står för handläggningen av detaljplanen samt handlingsutskicken vid 

samråd och granskning. 

Fastighetsägare/exploatör ansvarar och bekostar utbyggnad och iordningställande av kvartersmark 

samt åtgärder inom vattenområde.  

Kostnader för lantmäteriförrättning betalas av fastighetsägare/exploatör. Kostnader för anläggnings-

förrättning vid inrättande av en gemensamhetsanläggning, exempelvis avloppsanläggning, fördelas 

mellan deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen. Ledningsägare ansvarar och bekostar 

ansökan om ledningsförrättning för säkerställande av eventuell ledningsrätt. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid om 5 år från och med att den vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap 

Detaljplanen omfattar endast kvartersmark och vattenområden. 

Strandskydd 

Strandskyddet är upphävt inom del av planområdet [a1]. Genomförandet av detaljplanen bedöms 

inte att stå i konflikt med strandskyddets syfte enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. För upphävande av 

strandskydd åberopas 7 kap. § 18 c 3 p. och § 18 d miljöbalken, d.v.s. att området behövs för en 

anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 

området respektive att området ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökvalitetsnormer 

Storavan är tillsammans med Hornavan och Uddjaure utpekade som särskilt värdefulla vatten på 

grund av förekomsten av bl.a. ursprungliga rödingstammar och storvuxna ursprungliga öring-

stammar. I den fastställda åtgärdsplanen för Skellefteälvens avrinningsområde (2018) redovisas 

åtgärder för fortsatt livskraftiga fiskstammar, vilket bland annat omfattar berörda vattenkraft-

sanläggningar. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte inverka negativt på beslutad miljö-

kvalitetsnorm.  

Förutsatt att tillkommande avloppsanläggningar anläggs och underhålls i enlighet med tekniska 

grundkrav samt funktionskrav liksom följer övriga regler och riktlinjer i Arvidsjaurs kommun 

bedöms detaljplanens genomförande inte bidra till att gränsvärden för gällande miljökvalitetsnormer 

kan komma att överskridas. Placering av avloppsanläggningar ska ske på mark ovan reglerad högsta 

dämningsnivå samt med hänsyn till risk för förhöjd vattennivå vid förändrat klimat.  
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Strandskydd 

Del av detaljplaneförslaget som ligger inom strandskyddat område [a1] bedöms inte att stå i 

konflikt med strandskyddets syfte enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. För upphävande av strand-

skydd åberopas 7 kap. § 18 d miljöbalken, d.v.s. att området ligger inom ett område för lands-

bygdsutveckling i strandnära läge. Västra Granudden är i förslaget till översiktsplan, Arvidsjaurs 

komun - Översikts- och tillväxtplan 2020, ett utpekat område för landsbygdsutveckling för 

boende eller verksamheter i strandnära läge där etableringar bedöms ge goda förutsättningar för 

bibehållen och utvecklad service i hela Arvidsjaurs kommun. För upphävande av strandskydd 

inom vattenområde åberopas 7 kap. § 18 c punkt 3 miljöbalken, d.v.s. att området behövs för en 

anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 

området. 

Riksintressen 

Se rubriken rennäring nedan. 

Rennäring 

Planområdet ligger inom Västra Kikkejaure sameby inom s.k. åretruntmark, d.v.s. mark där 

renskötsel får bedrivas hela året samt intill kärnområde. Del av planområdet ligger inom karterad 

flyttled för Svaipa och Mausjaur samebyar med rastbete öster om Krokviken. Kärnområde och 

flyttleder utgör båda riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken.  

Yttranden vid förhandsbesked 

Beslut om detaljplaneläggning för aktuellt planområde har föregåtts av handläggning av förhands-

besked och upphävande av strandskyddsdispens för turistanläggning under sommaren 2020. Under 

handläggningen av förhandsbeskedet gavs berörda samebyar möjlighet att yttra sig. Nedan framgår 

en sammanfattning av tidiga yttranden från berörda samebyar. Förslaget till detaljplan har inte varit 

underlag för nedanstående synpunkter.   

Mausjaur sameby framför att renar skyggar för rörelser där människor är i rörelse, exempelvis vid 

utomhusaktiviteter. Samebyn utgår från att någon typ av aktivitet kommer att ske inom området och 

att det kommer att påverka flyttvägar men också renars betesro. Skoterleder eller plogade spår kan 

medföra att renar vandrar okontrollerat ut ur området, vilket innebär en ökad sammanblandning 

mellan samebyarnas renar. Svaipa framför att det är av yttersta vikt att flyttleden fortsatt kan 

användas. Erfarenhet av bebyggelse i anslutning till flyttleder visar att störningar blir av sådan 

omfattning att renflyttning kraftigt försvåras och i värsta fall omöjliggörs. Västra Kikkejaure 

sameby menar att utbyggnaden av bostäder i Renviken inneburit att det knappt finns några ”luckor” 

kvar mellan fastlandet och sjön för renarnas strövning, flytt och bete och att den mänskliga 

aktiviteten i området påverkar renskötseln.  
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Direkta och indirekta konsekvenser samt kumulativa effekter 

Direkta konsekvenser  

Att mark tas i anspråk för bebyggelse bedöms i sig inte påtagligt försvåra rennäringens bedrivande, 

då detaljplanen redan omfattar ianspråktagen mark för småhus och tidigare jordbruksverksamhet, 

vilket i och med det inte heller innebär ett direkt bortfall av betesmark. Utan hänsynstaganden vid 

placering av bebyggelse inom eller i angränsning till flyttleden, kan nyttjande av flyttleden 

försvåras. 

Indirekta konsekvenser 

Påverkan på rennäringens bedrivande bedöms kunna bli negativ till följd av ökad mänsklig aktivitet 

i området som följd av etablering av anläggning för besöksnäring. Graden av mänsklig aktivitet 

beror av formen och inriktningen på den verksamhet som kan bli verklig inom planområdet. Ökad 

mänsklig aktivitet kan innebära störningar från exempelvis rörelser och ljud från aktiviteter och 

fordon.  

Störd betesro till följd av aktiviteter kan påverka renarna negativt. Generellt sett ska rörligheten hos 

renhjorden hållas nere så mycket som möjligt för att betandet ska kunna ske ostört och med 

idissling och vila istället för energikrävande vandringar. Störd betesro påverkar konditionen hos 

renarna negativt på så sätt att de tappar vikt då de rör på sig och inte kan stanna upp och beta. 

Kumulativa effekter 

Renbetet har allt eftersom minskat och förutsättningarna för renskötseln försämrats. Under senare år 

har problemen inom kommunen förvärrats genom ökat rovdjurstryck, ökad exploatering och skogs-

bruk. Även klimatförändringarna påverkar renskötseln. En ökad frekvens av nollgenomgångar 

under vinterbetet leder till att det bildas is och skare som försvårar för renarna att beta. Det varmare 

klimatet kan i en framtid komma att påverka isförhållandena på sjöar och vattendrag längs renarnas 

flyttleder, vilket medför ett större behov av transporter med lastbil.  

Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys marker innebär 

all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen. Exempel på verksamheter som 

riskerar att påverka rennäringen negativt är ökad mänsklig aktivitet i form av skotertrafik, 

hundspannskörning och besöksnäring, både turism och fordonstestverksamhet. Störningarna kan 

omfatta både betesro och flytt. Renarna är särskilt känsliga under vintern och våren när vajorna är 

dräktiga. Flytt kan försvåras med bidrag av kumulativa barriäreffekter av redan etablerad 

bebyggelse. Västra Kikkejaure har i andra planeringsammanhang bl.a. uttryckt svårigheter runt 

Arvidsjaurs samhälle där ingrepp, även om det är små ingrepp och/eller tätortsnära, innebär en 

negativ påverkan på passagen. Generellt kan ökad vägtrafik, skoterkörning och friluftsliv medföra 

att renar skingras. I de fall renar vandrar in i en annan sameby eller oönskade områden, alternativt 

ändrar flyttbeteende, leder det till ökad arbetsbelastning och eventuellt konflikter. 

Ökad trafikmängd kan vara en följdeffekt vid utveckling/exploatering av bebyggelseområden för 

bostäder och verksamheter som också kan få påverkan på rennäringen med större risk för 

renpåkörningar och merarbete vid eftersök och samlande av renhjord.  
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Kommunal översikts- och detaljplanering 

Översiktsplanering 

Kommunen har i arbetet med Arvidsjaurs komun - Översikts- och tillväxtplan 2020 fört dialog med 

berörda samebyar om föreslagen markanvändning i översiktsplanen. Dialogen har utmynnat i att 

markanvändningsområden plockats bort och andra justerats. Utpekade LIS-områden i översikts-

planen har, av kommunen, bedömts lämpliga för vidare utveckling med stöd av den planprocess 

som föregått ställningstaganden i översiksplanen.    

Detaljplanering 

I föreslagen detaljplan regleras ”tillfällig vistelse” vilket har som syfte att tillgodose vistelse eller 

boende som inte är av varaktig karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att 

tillhandahålla tillfälliga övernattningsmöjligheter, vilket överenstämmer med förslaget till ny 

översikts- och tillväxtplan, Arvidsjaurs komun - Översikts- och tillväxtplan 2020. 

Det aktuella planområdet utgör en lantbruksfastighet där vegetationen i huvudsak utgörs av barr-

blandskog på tidigare jordbruksmark och bebyggelsen består av en småbostad och diverse uthus-

byggnader samt båtplats. I förslaget till detaljplan har byggrättens avgränsning mot Avaviken i 

söder förlagts i nära linje med placeringen av tidigare ladugård och befintlig bebyggelse för att inte 

inkräkta närmare på flyttleden, än vad bebyggelse på platsen gjort sedan tidigare. I syfte att minska 

negativa konsekvenser för rennäringen har en land- och vattenremsa avgränsats från nordväst till 

sydöst inom vilken byggnader eller anläggningar inte tillåts uppföras. Båtplats möjliggörs, i likhet 

med nuläget, inom planlagt vattenområde i öster som bildar en vik med större bottendjup och ett 

skyddat läge från kraftiga vindbyar. Detaljplanen medger sålunda inte någon avsevärt ändrad mark-

användning gentemot tidigare/pågående markanvändning för det aktuella vattenområdet, vilket 

därför inte bedöms innebära direkta negativa konskekvenser för rennäringen. Detaljplanen reglerar 

inte nya allmänna eller enskilda vägar.  

Samlad bedömning 

Rennäring utgör både ett allmänt och ett enskilt intresse. I Arvidsjaurs kommun är besöksnäringen 

av stor betydelse i kommunen och ett av kommunens främsta utvecklingsområden, vilket också 

innefattar den samiska kulturen. Besöksnäringen betraktas sålunda som ett enskilt och ett allmänt 

intresse i förslaget till ny översiktsplan. Därav är det angeläget för kommunen att både besöks- och 

rennäring kan verka sida vid sida, i synnerhet under de perioder under året som renar vistas eller 

flyttar i ett område där negativ påverkan kan uppstå. 

Avseende de kumulativa effekterna är det på lokal nivå följden av eventuella mänskliga aktiviteter i 

anslutning till flyttleden, snarare än förekomsten av bebyggelse i sig, som bedöms kunna medföra 

negativ påverkan på möjligheten till flytt förbi planområdet. I en översiktlig bedömning av den 

trafikmängd som detaljplanens genomförande kan ge upphov till, bedöms trafikalstringen som liten 

och dess påverkan på rennäringen som begränsad lokalt. På regional nivå bedöms skogliga intrång 

och ökad mänsklig aktivitet utifrån befintlig och framtida bostads- och fritidshusbebyggelse, med 

exempelvis skoteråkning och friluftsliv som följd, kunna ge negativ påverkan avseende bete, 

betesro, flytt och arbetsbelastning för renskötare. På en regional nivå kan även ökade trafikmängder 

ge påverkan i form av ökad arbetsbelastning, störd betesro och ekonomiska konsekvenser.    

Indirekta konsekvenser i form av mänskliga aktiviteter i området bedöms kunna medföra negativa 

konsekvenser för rennäringen. Beroende av den verksamhet som kan aktualiseras inom planområdet 
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kan störningar från exemplevis ljud och rörelser bidra till undvikelseeffekter. Inverkan på rörelse-

utrymmet som behövs för att hålla renhjorden samlad vid passage förbi planområdet på ett 

kontrollerat sätt kan försvåras. Mänskliga aktiviteter är, som följd av destionationsutveckligen av 

kommunen liksom utveckligen för att bli fler invånare, en konsekvens av samtliga etableringar i 

kommunen oavsett läge. Den mänskliga aktivitet som följer av detaljplaneläggning för ett visst 

ändamål är inte möjlig att styra inom ramen för plan- och bygglagen, däremot kan storleken av en 

planerad exploatering styras med regleringar i detaljplanen.  

I samband med planläggning har planbestämmelser reglerats för att lindra antagna negativa effekter 

på bedrivandet av rennäring i direkt anslutning till planområdet. Reglering av kvartersmark för 

tillfällig vistelse innebär en koncentration av boende av icke-varaktig karaktär i motsats till plan-

läggning av mark för bostadsändamål, exempelvis fritidshus. Inom kvartersmarken har byggrättens 

storlek begränsats och områden närmast strandlinjen i söder undantagits från uppförande av 

byggnader. Direkta konsekvenser av detaljplanens genomförande bedöms inte medföra påtaglig 

negativ påverkan på rennäringen.  

Planförslaget bedöms, med stöd av ställningstaganden i ny översikts- och tillväxtplan för 

Arvidsjaurs kommun och tillhörande planeringsunderlag samt med hänsyn till anpassningar i 

aktuellt detaljplaneförslag, inte medföra påtaglig skada på riksintresset och rennäringens 

bedrivande. Avseende eventuella indirekta konsekvenser, som kan bli en följd av detaljplanens 

genomförande, är dialogen mellan företagare och samebyar viktig. En respektfull dialog kan 

möjliggöra för respektive närings bedrivande och är därför central för att undvika eller minska 

negativ påverkan redan på ett tidigt stadie och få verksamheterna, både samebyar och företag, att 

fungera även i framtiden. För verksamhetsutövare innebär det att bidra till att minimera påverkan på 

rennäringen under de perioder under året då konsekvenser av detaljplanens genomförande och 

pågående verksamhet kan försvåra rennäringens bedrivande i det aktuella området.   
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Nedanstående plankonsult och tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat i 

arbetet. 

Linnea Isaksson 

Planeringsarkitekt FRP/MSA 

Norconsult AB 

Agneta Nauclèr  Britta Lundgren 

Samhällsplanerare Samhällsplanerare 

Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun 




