Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Samrådsredogörelse
2021-03-12
Dnr. 2020/816

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av Västra granudden 1:11
Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län
Upprättad av: Arvidsjaurs kommun

Samrådsredogörelse
2021-03-12
Dnr. 2020/816

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
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Kommunens kommentarer och besvaranden på yttrandena finns inuti separata rutor i texten eller i
direkt anslutning till texten enligt följande exempel:
Kommunens kommentarer

På ett tidigt stadie i detaljplaneprocessen

Kommunen hade i början av detaljplaneprocessen två öppna infomöten för alla intresserade,
inklusive samebyarna. Ett på plats på Medan (medborgarhuset) i Arvidsjaur (2020-10-12) och ett
digitalt (2020-10-19). Utöver det bjöds även samebyarna in till ett separat ännu tidigare infomöte
med kommunen och exploatören 2020-10-09 för att prata om förutsättningarna på platsen kopplat
till samebyarnas verksamheter och med möjlighet för exploatören och samebyarna att på ett tidigt
stadie skapa kontakt och föra dialog.. Svaipa var enda samebyn som valde att delta på detta
mötet.

Samrådets genomförande

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2021-02-05 till 2021-02-26.
Detaljplaneförslaget, kungörelse och inbjudan till samrådsmöte har skickats ut på till berörda
sakägare och statliga och kommunala myndigheter. En annons med kungörelse och inbjudan till
samrådsmötet var även införd dagstidningarna Norran och Piteå-tidningen samt på kommunens
hemsida och kommunens digitala anslagstavla. Samrådshandlingar har även funnits tillgängliga på
kommunens hemsida.
På kommunens hemsida finns även en dedikerad informationssida upprättad på ett tidigt stadie för
just detta ärende eftersom kommunen sett ett intresse och engagemang från både kommuninvånare
och andra att ta del av fortlöpande information i ärendet; www.arvidsjaur.se/VastraGranudden.
Detaljplaneförslaget, kungörelse och inbjudan till samrådsmöte har även lagts upp på denna sida.
Ett mailutskick med information gick också ut enligt följande vid samrådets start till dem som via
ovan nämnd sidan anmält sig till att få informationsutskick rörande ärendet om Västra Granudden
och detaljplanen:
”Hej!
Du får detta mail för att du anmält ditt intresse att få informationsutskick i detaljplaneärendet om Västra Granudden
1:11.
I detaljplaneärendet har samrådshandlingar arbetats fram och Arvidsjaurs kommuns miljö-, bygg-, och
hälsoskyddsnämnd har den 2021-02-03 fattat beslut om att gå ut på samråd med dessa handlingar.
Mer information kring samrådet och berörda handlingar, hittar du på https://arvidsjaur.se/VastraGranudden.”

Ett för alla öppet samrådsmöte ägde rum digitalt den 15 februari 2021 kl. 18.00. Cirka 45 personer
deltog på digitala mötet. Minnesanteckningar från mötet har sammanställts och finns allmänt
tillgängliga på www.arvidsjaur.se/VastraGranudden sedan 2021-02-19. Dessa minnesanteckningar
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bifogas även här:

Minnesanteckningar

2021-02-15, 18.00-20.00

Samrådsmöte angående detaljplan för Västra Granudden 1:11

Agneta Nauclèr
Britta Lundgren
Åsa Andersson
Monika Hornig-Breitbach
Anders Harr
Johan Grant
Tobias Stöhr

– Samhällsplanerare, kommunen
– Samhällsplanerare, kommunen
– Samhällsbyggnadschef, kommunen
– Bygginspektör, kommunen
– Ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
– Styrelseordförande, SX Projects AB
– VD, SX Projects AB

Mötet inleddes med en powerpoint-presentation av Agneta Nauclér som berättade om
detaljplaneprocessen, det framtagna förslaget till detaljplan och viktiga frågor under
planarbetet såsom rennäring och att hantera risk för översvämning. Nedan följer sedan en
redogörelse för de frågor som diskuterades, sorterade i olika teman.
•

Betydande miljöpåverkan

En fråga lyftes angående vad som ligger till grund för att planen inte bedöms leda till
betydande miljöpåverkan. Agneta beskrev att det är skalan på anläggningen som gör
att kommunen gjort bedömningen att det inte krävs någon
miljökonsekvensbeskrivning. Exploateringen är också tänkt att ske i ett
sammanhang av befintlig bebyggelse och på en fastighet som redan är bebyggd.

•

En fråga ställdes om varför det inte krävs tillstånd nu för att uppföra nya, större
byggnader efter att ladan rivits utan tillstånd. Ladan på fastigheten krävde inget
rivningslov för att rivas men för att kunna uppföra nya byggnader enligt vad som är
tänkt behövs en detaljplan upprättas – vilket detta samrådsmöte är en del av i den
processen.

Geoteknisk undersökning

En fråga lyftes om vem som bekostat den geotekniska undersökningen. Det är
exploatören som beställt denna och även tagit kostnaden för den.

•

En fråga uppkom om huruvida jorden är lämplig att bygga på enligt de prover som
tagits. Agneta kommenterade att den geotekniska utredningen inte tyder på att
marken skulle vara olämplig för byggnation. Däremot är det ett viktigt underlag för
att ta ställning till hur byggnation bör ske.
Rennäring

En fråga lyftes om varför kommunen går fram med detaljplanen när de tre berörda
samebyarna är emot etableringen. Agneta beskrev att nämnden 2020-09-23, § 38
ställde sig positiv till att en detaljplan tas fram för området och samtidigt betonade
vikten av fortsatt samråd med berörda samebyar. Nu har ett planförslag tagits fram
som reglerar vad som får byggas och var. Förslaget är nu ute på samråd och det är
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viktigt att samtliga som har synpunkter om förslaget lämnar in sina synpunkter så
att kommunen har bästa möjliga underlag att ta ställning till inför nästa steg i
processen.

Eftersom representanter från politiken fanns med på mötet önskade en deltagare
höra deras motivering till varför man valt att gå vidare med detaljplanen trots att tre
samebyar är emot etableringen. Anders Harr svarade att man tagit del av
samebyarnas och andras tidiga synpunkter men att det nu är viktigt att den som har
synpunkter om det planförslag som presenterats inkommer med dessa synpunkter
under samrådet så att politiken får bästa möjliga underlag inför vidare beslut.

En fråga ställdes om samebyarna inte varit tydliga med vad de tycker, även skriftligt.
En annan fråga ställdes om hur man kan tro att samebyarna ska bli positiva när det
gäller en flyttled av riksintresse. Samebyarna har i ett tidigt skede varit tydliga med
vad de tycker. Nu under samrådet är det viktigt att varje sameby tydligt beskriver
hur samebyn skulle påverkas av det framtagna planförslaget och om de ser att några
justeringar bör ske i förslaget för att minska påverkan. Sedan får kommunen göra en
bedömning av om man fortfarande anser att detta är lämplig markanvändning eller
inte.

•

En fråga lyftes om kommunen för dialog med länsstyrelsen angående bedömningen
om påtaglig skada på riksintresset. Agneta svarade att man haft tidig kontakt med
länsstyrelsen och att länsstyrelsen även kommer att yttra sig nu under
samrådsprocessen.
Förorenad mark

En deltagare ställde frågan om vad som framgår i en viss tjänsteskrivelse. Åsa
svarade att hon inte kunde redogöra för det exakta innehållet på rak arm men att
den som har ett intresse av mer information i specifika miljöärenden är välkommen
att höra av sig. Kontakta gärna miljökontoret vid intresse.
Frågor ställdes även angående ett tillsynsärende om miljöfarligt avfall. Åsa
kommenterade att detta är en pågående ärende och att den som vill kan kontakta
miljökontoret vid intresse.

Frågor ställdes även om en artikel i Piteå-Tidningen. Åsa beskrev att tidningen
självklart måste få välja vilken information som den bedömer är intressant för en
viss artikel och att allt som en intervjuperson säger inte nödvändigtvis kommer med
i artikeln.

•

En annan deltagare ställde frågan om varför man inte skickade in prover för kontroll
när man ändå utförde provgrävningar. Agneta och Åsa svarade att kommunen inte
har utfört några provgrävningar. Däremot har exploatören anlitat en konsult för att
göra en geoteknisk utredning. En sådan utredning har dock inget med förorenad
mark att göra.
Tidigare i ärendet

En kommentar gällde vad som tidigare skett i ärendet. SX Group Sweden AB ansökte
under hösten 2020 om förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av
turistanläggning på del av Västra Granudden 1:11. Under ärendets behandling
meddelade länsstyrelsen 2020-08-31 att de rekommenderar detaljplaneläggning då
anläggningen kan uppfylla kriterierna i PBL 4 kap 2 § punkt 1. Något beslut om
förhandsbesked och strandskyddsdispens fattades därmed inte. Nämnden ställde sig
istället 2020-09-23, § 38 positiv till att en detaljplan tas fram för den aktuella
fastigheten.
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•

Har exploatören köpt marken?

•

Johan Grant beskrev att marken är köpt och ansökan om lantmäteriförrättning är
inskickad men att lantmäteriförrättningen ännu inte är klar. Britta kommenterade
att det inte är säkert att lantmäteriförrättningen kan genomföras innan en detaljplan
har vunnit laga kraft men att detta är en fråga för Lantmäteriet.
Bilkörning på isen och fordon

En fråga ställdes om att kommunen vid det tidiga informationsmötet försökte lugna
personer som var rädda att detta skulle resultera i bilkörning på isen och hur detta
reglerats i planen. Agneta beskrev att planen tillåter tillfällig vistelse samt att
strandskyddet även föreslås upphävas inom en liten del av vattenområdet för att
möjliggöra bryggor och båtplats. Planen tillåter inte bilkörning (dvs. varken test
eller eventverksamhet) på isen.

En fråga ställdes om vad som skulle hända om exploatören skulle ändra sig och ändå
vilja bedriva verksamhet på isen. Om någon skulle vara intresserad av att bedriva
test- eller eventverksamhet på isen så skulle denna fråga hanteras i en särskild
prövning. Bilkörning på isen vid fastigheten har aldrig varit på tal från exploatörens
sida.
En deltagare framförde att det inte är konstigt att man blir orolig för bilkörning på is
när exploatören vanligtvis bedriver sådana event. Johan Grant kommenterade att
det stämmer att exploatören vanligtvis bedriver sådan verksamhet men att man på
denna plats är intresserad av att erbjuda något annat, en plats med lugn och ro och
naturupplevelser eftersom det efterfrågas av gästerna.
En kommentar inkom om att det inte är ett tillstånd som krävs för test/eventbanor
på isen utan enbart en anmälan. Åsa kommenterade att det stämmer att det inte är
ett tillstånd som krävs utan en så kallad anmälan. Det är dock ändå en
prövningsprocess där kommunen kan ställa villkor och även kan besluta att inte
tillåta verksamheten.
Om man inte planerar bilkörning på isen, varför behöver man då ett stort garage?
Johan beskrev att man i garaget planerar att förvara fordon för att transportera
gäster samt skotrar för verksamheten.

En deltagare lyfte att det hela tiden framkommer nya aktiviteter, nu fyrhjulingar. Var
kommer man att köra dem? På is eller i terräng? Johan Grant svarade att det handlar
om transportmedel för att kunna ge gästerna möjlighet att uppleva naturen på
platsen. Inte buskörning på is.
En deltagare kommenterade att Tobias på informationsmötet berättade att det ska
köras skoter och att man ska erbjuda motorcykel, ex. upp till Nordkap.

En deltagare frågade vilka typer av tillstånd som krävs för guidade turer eller för att
köra motorcykel på grusvägar. Åsa svarade att detta inte kräver några tillstånd.

En fråga lyftes om hur man kontrollerar gästernas störning i området. Johan Grant
kommenterade att man kommer att ha professionella guider och att det inte handlar
om massturism utan att det kommer att vara små grupper i liten skala.
Johan kommenterade också att detta rör sig om småskalig verksamhet. En annan
deltagare kommenterade detta ”småskalig för er kanske”. Johan kommenterade att
man naturligtvis kan ha olika bild av vad som ryms inom begreppet ”småskaligt”
men att tanken här är just att hålla det i liten skala för att det är en viktig del av
deras koncept för platsen och gästerna.
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En deltagare kommenterade att om privatpersoner kommer och gästar
anläggningen på vintern med skotrar så kan anläggningen ju inte ha kontroll eller
överblick på hur det kommer att fungera. Åsa kommenterade att privatpersoners
eget skoterkörande går ju inte för verksamheten att styra men det gäller ju alla
privatpersoner. Däremot kan ju en verksamhet hjälpa till genom att informera sina
kunder.
•

En fråga ställdes om kommunen ansåg att fyra till åtta skotrar inte kunde störa
rennäringen. Åsa kommenterade att bara en skoter absolut kan störa rennäringen.

•

En fråga lyftes om hur stora ytor för parkering beräknas och hur dagvatten kommer
att tas om hand. Agneta beskrev att man i planen inte ser några bekymmer med att
hantera dagvattnet varför detta inte är närmare reglerat.

•

En fråga lyftes om det är säkert att ha en spaanläggning med tanke på
översvämningsrisken. Agneta kommenterade att med de planbestämmelser som
finns i planen så bedöms en eventuell översvämning inte skada byggnaderna.

•

En fråga lyftes om huruvida även lokala eller regionala privatpersoner eller sällskap
kommer att kunna hyra boende. Johan Grant kommenterade att det absolut kommer
att vara möjligt.

Dagvattenhantering

Översvämningsrisk

Lokala eller regionala kunder

Kostnader väg, vatten och avlopp

En fråga ställdes om det kan bli några kostnader för stugägarna med anledning av
denna anläggning för exempelvis väg, brunnar, vatten, avlopp. Agneta och Britta
kommenterade att anläggningen inte kommer att innebära några kostnader för
stugägarna. Exploatören tar sina kostnader. Britta kommenterade även att vägen
sköts av Trafikverket.

•

En fråga ställdes om vilket typ av avlopp som planeras. Åsa kommenterade att detta
är ännu inte klart och är inte något som regleras i detaljplanen utan tas i en separat
process längre fram när det i så fall blir aktuellt.

•

En fråga ställdes angående antikvarisk bedömning och antikvarisk kompetens.
Agneta svarade att det inte gjorts någon sådan bedömning för marken. Däremot
använder sig kommunen av det underlag som finns tillgängligt från bland annat
länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet och utifrån detta har man inte sett någon
fornlämning som behöver beaktas. Länsstyrelsen kommer även igen under
samrådsskedet att yttra sig i frågan. Om ny information framkommer då får
kommunen titta på frågan på nytt. Monika och Agneta kommenterade också att
kulturmiljölagen gäller parallellt med detaljplanen.

Fornlämningar

Plan B

En deltagare menade att det inte hittills lyckats med den tysta turismen i denna
skala i regionen. Om/när exploatören märker att det inte går att leva på den tysta
turismen, vad gör de då? Vad är plan B?
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•

Tobias kommenterade att man i dagsläget har 1,5 års fullbeläggning på
anläggningen utifrån intresserade kunder.

•

Om denna detaljplan går igenom, kommer det att bli lättare att få igenom andra
detaljplaner i området då? Då är det ju redan exploaterat i större grad än tidigare?
Britta kommenterade att det inte går att säga något generellt om detta utan att det
är en bedömningsfråga i varje enskild detaljplan.

•

Johan svarade att det är ett kommersiellt övervägande och att det handlar om att
kunna kvalitetssäkra inom sin egen verksamhet. Dessutom är företagets kunder ute
efter något mer naturnära.

•

Kommunen kan inte uttala sig om detta.

Ytterligare exploateringar i området

Varför nytt boende istället för att samarbete med befintliga
boendeanläggningar?

Upplever kommunen att majoriteten är för eller emot?

Hur många rum skulle anläggningen ha och hur många samtidiga besökare
planeras? Ska vissa rum och stugor stå tomma? Om man bara tar emot en
grupp i taget vill de väl ändå umgås och äta tillsammans?
Tobias beskrev att man planerar för 16 rum och 3 stugor plus någon extra stuga för
personalen. Vissa grupper kan vara större, andra mindre men verksamheten
planerar för är att ha ca 15-20 gäster per helg. Rum eller stugor kan stå tomma i
varierande grad beroende på just hur stora grupper som bokats. Det är sånt som
tillhör, berättar Tobias.
Tobias beskrev också att tanken är att både kunna erbjuda gemenskap i de
gemensamma ytorna samtidigt som tillräcklig plats för lugn och ro på det egna
hotellrummet.

En deltagare funderade över hur man tänker kring hållbarhet. Tobias beskrev att de
vill använda sig av ny teknik, hållbara lösningar och bygga så hållbart som möjligt.
Vid tangentbordet,
Britta Lundgren
Mer information
Information kommer löpande att finnas på kommunens hemsida:
www.arvidsjaur.se/VastraGranudden

Kommunen har även valt att lägga ut ett formulär på kommunens hemsida där man kan
lämna sin e-postadress. Kommunen kommer sedan vid granskning av planförslaget att
(utöver det som krävs enligt lag) även skicka ut information till dessa intresserade
personer via mail.
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Den som är intresserad av detta kan lämna sin mailadress på sidan
www.arvidsjaur.se/VastraGranudden

Separata samrådsmöten

Efter att det formella samrådsutskicket om detaljplanen hade skickats ut tog Agneta Nauclèr kontakt
med samtliga tre berörda samebyar för att höra hur de önskar framföra sina synpunkter. Svaipa
sameby och Mausjaur sameby uttryckte då att man gärna träffades fysiskt vid var sitt tillfälle för att
förklara samebyns syn på detaljplanen och att kommunen sedan upprättar förslag till
minnesanteckningar som kan granskas av varje sameby för sig och sedan fungera som samebyns
yttrande.
Västra Kikkejaure sameby framförde vid kontakten med Agneta ett önskemål om att träffa
politikerna i miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden för att politikerna ska få höra direkt från
samebyn hur samebyn anser att planförslaget skulle påverka. Ett samrådsmöte med Västra
Kikkejaure och politikerna i nämnden bokades in. Västra Kikkejaure sameby föreslog då att
kommunen även skulle bjuda in de andra samebyarna, vilket kommunen också gjorde. Av de tre
berörda samebyarna deltog Västra Kikkejaure och Svaipa på detta mötet. Dessa minnesanteckningar
har skickats ut för kännedom (2021-03-02) till samtliga tre samebyar och alla politiker i nämnden.
Västra Kikkejaur valde att själva formulera och skicka in ett separat samrådsyttrande för deras
sameby, medan övriga samebyar använder minnesanteckningarna från de enskilda samrådsmötena
som sina yttranden.
Nedan följer mer info kring dessa samrådsmöten.

Minnesanteckningar från möte med Västra Kikkejaure sameby och
Svaipa sameby 2021-02-25
Deltagare:
Jonas Stenberg
Anne Walkeapää
Tomas Nutti
Britta Lundgren
Agneta Nauclèr
Anders Harr
Bjarne Hald
Jonas Granberg
Kenneth Bäcklund

Efter att det formella samrådsutskicket om detaljplanen hade skickats ut tog Agneta kontakt med
samtliga berörda samebyar för att höra hur de önskar framföra sina synpunkter. Västra Kikkejaure
sameby framförde då ett önskemål om att träffa politikerna i miljö-, bygg-, och
hälsoskyddsnämnden för att politikerna ska få höra direkt från samebyn hur samebyn anser att
planförslaget skulle påverka. Därav bokades detta möte in. Västra Kikkejaure sameby föreslog då
att vi även skulle bjuda in de andra samebyarna, vilket vi också gjorde.
Västra Kikkejaure sameby
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Anne beskrev att marken ligger inom Västra Kikkejaures åretruntmarker. Många tänker att det mest
är vinteraktiviteter i området men med anledning av att klimatet förändras blir alla marker viktigare
och viktigare, särskilt väster om Arvidsjaur.
Anne beskrev att det står kort beskrivet om kumulativa effekter i planen. Hon poängterade att stora
störningar för samebyn inte alltid måste vara stora event utan även kan vara en person på en skoter.
Samebyn beskrev redan vid utställningen av översiktsplanen att området endast var lämpligt för
privata fritidshus, inte för verksamheter eller turistanläggningar.
Britta ställde frågan vilka effekter samebyn bedömde att planförslaget skulle ha på samebyn och
dess verksamhet.
Anne beskrev att samebyn ser detta som en jättestor störning. Det kanske är småskaligt för
exploatören men inte för samebyn.
Samebyn beskrev att man sett stor skillnad på skotertrafiken med anledning av de nya stugorna.
Området är viktigt med anledning av att markerna ser ut som de gör men även då störningarna inte
har varit så stora i detta område. Samebyn har många andra störningar på sina marker. Desto mer
intrång – desto svårare att bedriva den ordnade renskötsel på det sätt som krävs enligt
rennäringslagen. Anne beskrev att små områden också kan vara väldigt viktiga och även stora sjöar
såsom Storavan. På norra sidan Storavan finns exempelvis hänglavskogar som är viktigt bete.
Västra Kikkejaure använder också flyttleden som är utpekad för Svaipa och ibland även väster till
öster på hösten.
Jonas beskrev att området ligger inom åretruntmarkerna, vilket innebär att renskötsel bedrivs året
runt, i större och mindre utsträckning. Där det förekommer mycket mänsklig aktivitet är det
förknippat med störningar, exempelvis försämrad betesro. Som renskötare vet man hur lite det krävs
för att störa renar.
– Störningar innebär att det kräver mer av oss renskötare, man behöver vara hos renarna 7 dagar i
veckan, beskrev Jonas.
Att framföra motordrivna fordon är förknippat med störningar vilket i sin tur innebär merarbete och
ökade kostnader. Ofta hamnar renarna hos grannsamebyn och samebyn kan då i värsta fall behöva
betala för att hyra lastbil för att köra hem renarna.
Anne beskrev att utifrån presentationen som Tobias visat som beskriver den verksamhet han
planerar så ser samebyn risk för störning året runt. Hon poängterade också att även guidade turer
innebär buller och skoterspår som kan försvåra för samebyn. Renar tenderar att följa skoterspår då
det är lättare att ta sig fram där. Anne beskrev också att hon hört att Tobias planerar för
motorcykelturer till Nordkap. Detta kanske också innebär att man börjar köra på små grusvägar i
närområdet vilket kan innebära störningar. Jakt kan innebära att fler vistas i skogen och samebyn
har dålig erfarenhet av jägare utifrån. Sist stördes sarvslakten för Västra på grund av hundar som
aldrig sett renar förut och jägare med dålig insikt.
Samebyn beskrev också att samebyn har en kalvmärkningsanläggning 5-6 km från Västra
Granudden.
Samebyn beskrev också att betesområdet som är norr om Krokvik länge har varit ett
uppsamlingsområde på förvintern/vintern som renarna naturligt väljer p.g.a. bra betesområden. Om
denna verksamhet blir av är det ovisst om det fortsatt kommer att vara ett uppsamlingsområde. Ett
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annat sådant område är Grandal, men det ligger troligtvis för långt borta för att fungera som
ersättning för detta vid störningar.
Britta ställde frågan om det är något som kan justeras i detaljplanen eller någon som exploatören
kan göra för att minska påverkan. Anne svarade att, nej, det går inte att göra något. Att pausa
verksamheten någon dag eller att ringa vid problem fungerar inte för samebyn.
Svaipa sameby
Thomas beskrev att han är oroad och besviken över att detta gått så långt som att planen gått ut på
samråd. Thomas ansåg att kommunen borde ha stoppat detta tidigare. Han vädjade om att
kommunen ska respektera detta. Han beskrev att det känns lite sådär när det kommer en utländsk
exploatör och kommunen väljer att gå vidare med ärendet trots att samebyarna är negativa.
Även Anne tyckte att det var konstigt att frågan gått så långt.
Britta beskrev att kommunen inte kan göra skillnad mellan en Arvidsjaurbo och en utländsk
exploatör utan att kommunen ska behandla alla lika och göra en saklig prövning av huruvida detta
utgör lämplig markanvändning.
Thomas beskrev att det finns en risk att det blir för mycket hinder totalt sett. Thomas beskrev också
att flyttleden är ritad längs med isen men att i praktiken så går samebyn längs solsidan (norra sidan).
Med anledning av den svaga isen vid sundet är det viktigt att hålla renarna nära stranden. Thomas
beskrev att samebyn också har rätt till rastbete längs flyttleden så att beroende på förhållanden kan
man välja att stanna en längre tid och inte bara ”skynda förbi”. Thomas beskrev vidare att det inte är
tillåtet att hindra en renflytt. (En mer utförlig beskrivning av hur Svaipa samebyn bedömer att detta
kommer att påverka samebyn finns i minnesanteckningar från tidigare möte med Svaipa sameby
2021-02-18, också det under samrådet.)
Gemensam diskussion
Frågan ställdes på mötet om att exploatören tidigare haft ambitioner på annan plats i kommunen och
varför detta lagts ner. Britta lovade att återkomma med mer information om detta.
Anders beskrev att kommunens och politikens uppgift är att väga alla intressen mot varandra. För
att fatta ett så bra beslut som möjligt behövs information och det är just detta som är syftet med
samrådet och detaljplaneprocessen. Anders beskrev också att han är medveten om
riksintressesystemet och att kommunen då behöver tänka till extra.
Jonas beskrev att han inte kunde se hur man skulle kunna gå ut ur denna process med alla nöjda.
Thomas sa att han hoppas att politikerna riktigt sätter sig in i vad riksintressen innebär och vad det
står i rennäringslagen om att hindra en renflytt.
En diskussion uppkom om motordriven test/eventverksamhet på isen. Britta beskrev att någon
sådan verksamhet aldrig har diskuterats av entreprenören och att en sådan verksamhet skulle kräva
en anmälan. En anmälan i det här sammanhanget innebär egentligen en prövningsprocess där
kommunen kan ställa villkor på tilltänkt verksamhet, men även välja att inte tillåta sådan
verksamhet alls.
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Anne kommenterade att det alltid finns en risk att det istället kommer en ny entreprenör på platsen
med nya idéer. Hon beskrev också att det finns en risk att verksamheten utökas vilket innebär mer
störningar. Britta beskrev att detaljplanen reglerar vad som får byggas på platsen och användningen
av detta men att kommunen inte har möjlighet att reglera vilka event som hålls och var under
förutsättning att de inte kräver tillstånd/anmälan.
Frågan ställdes även om när nämnden nästa gång förväntas behandla detta ärende. Vi återkommer
med detta datum i minnesanteckningarna.
Kommenterar efter mötet
Planen är att nämnden nästa gång ska behandla detta ärende den 24:e mars 2021.
Nedan följer, efter önskemål på mötet, en redogörelse för exploatörens tidigare planer:
Inledningsvis hade exploatören, som då var involverad i Triple X, ambitionen att bygga en
motsvarande anläggning på Björkberget 1:1. Exploatören gick dock skilda vägar med de andra
ägarna av Triple X. Han hade sedan samma tanke i egen regi men eftersom Triple X hade samma
ambition, samebyn Semisjaur-Njarg var negativt inställd och Sveaskog hade meddelat att de endast
avsåg att sälja fastigheten om samebyn var positiv så valde exploatören att inte gå vidare i ärendet.
Därefter fick entreprenören ett erbjudande från Kristoffer Lundström att bygga på den mark som
han köpt, Fjällbonäs 1:53. Tanken var där att också kunna nyttja den eventbana som planeras på
fastigheten. Östra Kikkejaure sameby var negativt inställd och exploatören valde att dra tillbaka sin
ansökan.
Nämnden har alltså aldrig nekat förhandsbesked/strandskyddsdispens för dessa områden utan
exploatören har själv valt att dra tillbaka sina ansökningar.
Samebyarnas synpunkter om detaljplanen bemöts under respektive samebys yttrande. För Svaipas
del bemöts synpunkterna under minnesanteckningarna från mötet 2021-02-18.

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER
Minnesanteckningar från möte med Svaipa sameby 2021-02-18
Gäller också som samebyns yttrande.
Deltagare:
Tomas Nutti
Nils-Gustav Andersson
Britta Lundgren
Agneta Nauclèr
Efter att det formella samrådsutskicket om detaljplanen hade skickats ut tog Agneta kontakt med
samtliga berörda samebyar för att höra hur de önskar framföra sina synpunkter. Svaipa sameby
uttryckte då att man gärna träffades fysiskt för att förklara samebyns syn på detaljplanen och att
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kommunen sedan upprättar förslag till minnesanteckningar som kan granskas av samebyn och sedan
fungera som samebyns yttrande. Därav bokades denna träff in.
Mötet inleddes med att Agneta och Britta förklarade processen och var i denna process vi nu
befinner oss.
Start

Ev. program

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samrådet pågår under perioden 5 feb – 26 feb 2021. Därefter sammanställs alla inkomna yttranden
och eventuella justeringar görs av planförslaget. Sedan gör nämnden bedömningen om man
fortfarande anser att planförslaget utgör lämplig markanvändning och i så fall fattar man beslut om
att planen görs tillgänglig för granskning. Då finns återigen möjlighet att inkomma med synpunkter.
Om nämnden fortfarande anser att planförslaget utgör lämplig markanvändning så beslutar man
efter granskningen att föreslå fullmäktige att anta detaljplanen. Till sist behandlas frågan av
fullmäktige och om fullmäktige antar planen så vinner den laga kraft inom 3 veckor efter beslut om
antagande om ingen överklagar.
Britta förklarade att kommunen gärna vill att samebyn beskriver hur samebyn i dagsläget nyttjar
området samt hur de ser på förslaget till detaljplan.
Tomas och Nils-Gustav beskrev att området ligger i rennäringens flyttled och används med
anledning av det förändrade klimatet främst nu mer under mars/april. Förut var det normalt någon
gång i april månad, men då bl.a. isarna blir opålitliga tidigare nu för tiden måste flytten ske tidigare
på våren.
Numera fraktar man renarna med lastbil österut på hösten varför samebyn inte nyttjar området då.
På våren vill man helst inte köra renarna i lastbil då vajorna är dräktiga. Helst vill man låta dem
strövbeta själva längs leden.
Flyttvägarna är utvalda långt tillbaka i tiden utifrån var det är bäst att flytta med anledning av bl.a.
snöförhållanden och när marken blir bar på vintrarna.
Samebyn samlar upp renarna vid beteshagen vid Avaviken och släpper sedan ner renarna på sjön
och renarna går sedan efter strandkanten fram till nästa hage (se kartskiss). Samebyn beskrev att det
är bra att just flytta längs norra sjökanten då det är möjligt för renarna att stanna och beta på
barfläckar som solen tinat fram tidigt på våren.
Samebyn beskrev också att isen brukar vara bräcklig i sundet varför det just vid Västra Granudden
är så viktigt att få vara nära strandkanten. Tyvärr är just denna plats ett praktexempel på en trång
passage för samebyn.
Själva flytten mellan beteshagen vid Avaviken och beteshagen vid Storbodsund tar ca ett dygn.
Samebyn vill att renarna lugnt ska vandra mellan beteshagarna.
Samebyn beskrev att det från kust till fjäll tar ca 2 (ibland 3) veckor att flytta, inklusive alla
förberedelser.
Samebyn beskrev också att när vajorna är dräktiga på våren och att om det är lite snö eller blankis
på isen (så att renarna blir rädda att halka) så krävs det mycket lite för att de ska bli skrämda. Detta
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kan leda till att renarna stressar upp sig och att de gör av med värdefull energi på att göra allt annat
än ta sig dit det är tänkt. Sådant riskerar också att försena flytten, vilket ställer till det för samebyns
planering framöver längs flyttleden.
Om flytten skulle störas så att samebyn inte tar sig till nästa beteshage blir det stora problem för
samebyn då det innebär att samebyn måste bevaka renarna då det inte finns rasthagar på platsen och
får svårt att utfordra renarna. Renarna behöver sju ton foder per dag som transporteras ut i förväg
till de olika beteshagarna längs flyttleden.
Samebyn betonade också att Västra Granudden inte är det enda hindret för samebyn under flytten
utan att det även är en utmaning att ta sig förbi bland annat Nordlundaheden, Arvidsjaurs samhälle
och K4 med tillhörande skjutfält, vägar och järnväg varför man inte ytterligare vill att situationen
ska försämras.
Samebyn beskrev att om kommunen ändå väljer att gå vidare i frågan så behöver samebyn ersättas
av exploatören för att renflytten ska fungera.
Många exploatörer väljer i dagsläget att skriva avtal med samebyar för att kompensera för den
negativa påverkan.
Agneta och Britta beskrev att man fått bilden av att exploatören är angelägen om att försöka hitta
lösningar för att rennäringen inte ska drabbas negativt av exploateringen.
Renskötselrätten är grundlagsskyddad och svenska myndigheter har en skyldighet att främja det
samiska folkets möjligheter att behålla, utveckla och utöva sin kultur och samfundsliv enligt
regeringsformen 1 kap. 2 §. Samernas rätt till renskötsel fastslås uttryckligen i regeringsformen 2
kap. 17 § om näringsfrihet. Renskötsel är en erkänd del av samernas kultur och traditionella
levnadssätt i Sverige. Renskötselrätten utgör en särskilt rätt till fast egendom (bruksrätt).
Svaipa samebyns flyttled är utpekad som riksintresse för rennäringen. Skyddet för rennäringen
syftar till att bibehålla förutsättningarna för näringen genom att ge de viktigaste områdena i varje
sameby ett särskilt skydd.
Samebyn påpekade också att man enligt rennäringslagen, 94 §, kan dömas till böter om man med
uppsåt eller av oaktsamhet stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller
vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras.
Samebyn beskrev att man inte ser att man kan göra någon justering av detaljplanen för att minska
påverkan på samebyn. Det enda vore att i så fall att flytta exploateringen till norra sidan av vägen
som delar berörd fastighet, vilket inte alls skulle ha samma negativa inverkan på deras flyttled.
Samebyn beskrev vidare att det alltid är bra ju längre bort från stranden som en exploatering hamnar
men att det i det här fallet inte är möjligt att få till ett tillräckligt bra läge på nedre sidan vägen.
Kommunen är medveten om det rättsliga skyddet för rennäringen.
Precis som samebyn beskriver finns en flyttled av riksintresse för Svaipa sameby längs Storavan.
Utöver detta finns ett rastbete av riksintresse vid Rävaberget/Tjukberget, även detta för Svaipa
sameby.
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Precis som samebyn själv beskriver kan det i området förekomma annan aktivitet av liknande
slag som inte har samband med byggnaderna i fråga. Kommunen gör bedömningen att de
indirekta effekterna av detaljplanen som medger tillfällig vistelse endast kommer innebära en
mindre påverkan på rennäringen i förhållande till befintliga fritidshus och andra aktiviteter i
området. Enligt 94 § rennäringslaget gäller förbud mot åtgärder på och vid flyttled som innebär
att renarnas framkomlighet hindras eller försvåras. Detta förbud gäller alltså oavsett och vid
kommunens bedömning behöver vi utgå från att detta förbud efterlevs. Tillåten placering av
byggnader inom planområdet har anpassats till den placering av bebyggelse som finns och
tidigare funnits inom fastigheten samt till tidigare markanvändning i form av odling. Planlagda
byggrätter inkräktar sålunda inte på mark som tidigare varit tillgänglig för samebyn i samband
med flytt eller bete. Kommunen ser därför varken att detaljplanen i sig direkt eller indirekt
kommer att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande på platsen. Del av fastigheten Västra
Granudden 1:11, norr om väg 922, som samebyn hänvisar till ägs inte av exploatören utan
kommer att fortsätta vara i privat ägo även efter genomförd fastighetsförrättning.

Minnesanteckningar från möte med Mausjaur sameby 2021-02-24

Minnesanteckningarna har skickats till samebyn för synpunkter men kommunen har ännu inte fått
svar. Om det ändå skulle visa sig att det är något som behöver justeras kan samebyn under
granskningen av detaljplanen meddela kommunen detta.
Deltagare:
Johan Jonsson
Britta Lundgren
Agneta Nauclèr
Efter att det formella samrådsutskicket om detaljplanen hade skickats ut tog Agneta kontakt med
samtliga berörda samebyar för att höra hur de önskar framföra sina synpunkter. Mausjaur sameby
uttryckte då att man gärna träffades fysiskt för att förklara samebyns syn på detaljplanen och att
kommunen sedan upprättar förslag till minnesanteckningar som kan granskas av samebyn och sedan
fungera som samebyns yttrande. Därav bokades denna träff in.
Britta förklarade att kommunen gärna vill att samebyn beskriver hur samebyn i dagsläget nyttjar
området samt hur de ser på förslaget till detaljplan.
Samebyn har sina marker på andra sidan Storavan (dvs. den södra sidan) och där är det ren året runt.
I oktober-december samlar samebyn ihop renarna för att flytta ner mot Avaviken. Det är detta som
avses med den flyttled som finns i kartmaterialet i detaljplanen. Tidigare flyttade man även på våren
med det är inte längre möjligt på grund av dåliga isar.
Johan beskrev att då isen lägger sig (november-januari) vill renarna gärna fara över på norrsidan om
Storavans vattnen och ju mer det är som stör desto större risk att de går längre in på Västra
Kikkejaure samebys område (norrsidan om Storavan). Detta innebär i sin tur ett merarbete för
samebyn i att leta upp och samla ihop renarna igen och ökar samtidigt risken för konflikter
samebyarna emellan.
Britta ställde frågan om det är något som kan regleras i planen eller som exploatören kan göra för
att minska påverkan på samebyns verksamhet. Johan beskrev att exploatören bör samråda med
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samebyn om var det är lämpligt att bedriva eventverksamhet såsom skoterturen och släphundsturer.
Sådan eventverksamhet bör inte bedrivas på södra sidan Storavan eller vid Ledvattsfjäll.
Veckan före midsommar kommer samebyns alla renar upp till Gullön, Gvellikberget och Slagnäs.
Detta innebär att eventuella störningar kan få stora konsekvenser för samebyn och skulle även
kunna försvåra kalvmärkningen om renarna sprider sig för mycket över landskapet till följd av
störningarna. Det är därför viktigt att visa hänsyn i naturen rent generellt vid denna tid och inte gå
för nära eller störa renarna på södra sidan Storavan.
Johan beskrev också att det enda samebyn vill ha är betesro och bete.
Agneta och Britta beskrev att man fått bilden av att exploatören är angelägen om att försöka hitta
lösningar för att rennäringen inte ska drabbas negativt av exploateringen.
Johan beskrev att han gärna skulle se att exploatören kontaktade samebyn för att diskutera hur
påverkan på samebyn kan minskas. Agneta ber exploatören kontakta samebyn.
Kommunen instämmer i vikten av samråd med berörda samebyar. All mark inom kommunen,
förutom tomtmark, utgör även någon samebys marker vilket innebär all ytterligare exploatering
innebär någon form av påverkan på rennäringen. En god dialog mellan de areella näringarna inom
kommunen är en framgångsfaktor för alla parters möjlighet att utvecklas och för att undvika
konflikter.
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Västra Kikkejaure sameby

Västra Kikkejaure sameby (VK) motsätter sig detaljplanen för del av Västra Granudden 1:11 och
menar att utredning som ligger till grund för kommunens antagandebeslut är så bristfällig att det
inte är möjligt att bedöma vilken påverkan detaljplanen skulle få för samebyns renskötsel.
Detaljplanen uppfyller inte 4 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Planen är inte antagen. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och
synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av
detaljplanearbetet. Planförslagets texter om rennäringen och påverkan på renskötsel har
utvecklats efter samrådet.
VK ifrågasätter även kommunens bedömning att detaljplanen inte medför
betydande miljöpåverkan då det är ett hotell och stugor samt fler byggnader (ex. garage)
som planeras att byggas utanför sammanhållen bebyggelse, 4 kap 34 § PBL. I PM Geo
Västra Granudden finns en karta (figur 2) som visar hur området planeras att bebyggas.
Lodgen väster om den lada som står/stod på tomten medan man i samrådsmöten berättat att lodgen
ska ersätta ladan. Höjden på byggnader inom detaljplaneområdet kommer vara
9-14 meter vilket är mycket högre än de byggnader som finns på tomten idag samt arealerna
på byggnaderna som totalt får vara 4500 plus 800 kvadratmeter. Detaljplanen omfattar heller inte
hela den tomt som bolaget redovisat till samebyn att de köpt vilket antyder på att verksamheten
kommer att expandera allt eftersom.
Enligt 4 kap 34 § PBL ska en genomförandet av en detaljplan antas medföra en betydande
miljöpåverkan om planområdet tas i anspråk för ett hotellkomplex eller en fritidsby med
tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse. Kommunen har gjort
bedömningen att planerad byggrätt, avseende ändamål och omfattning, inte bedöms
medföra sådan omgivningspåverkan att detaljplanen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Kommunen anser med andra ord att planerad lodge och stugor inte är av en
sådan skala att det är att jämställa med ett hotellkomplex.
En geoteknisk undersökning har till syfte att redovisa markförhållanden som underlag för
val av lämplig grundläggningsmetod inom sådan mark som kan bli aktuell att bebygga. En
geoteknisk undersökning utförs i regel tidigt i en planprocess då resultatet bl.a. kan
användas vid utformningen av planbestämmelser, ex. avseende placering, utförande eller
byggteknik eller som underlag för kalkyler. Illustrationsmaterial tillhörande en geoteknisk
undersökning upprättas ofta i ett tidigt stadie som stöd för den aktuella utredningen och är
inte ett illustrationsmaterial baserat på efterföljande planhandlingar. Den illustration som
redovisas i den geotekniska undersökning som tillhör det aktuella detaljplaneförslaget är
således inaktuell, tillkom innan planhandlingarna och baseras inte på regleringar i
föreslagen detaljplan.
Fastigheten Västra Granudden 1:11 är inte detaljplanelagd sedan tidigare och omfattas i
dagsläget inte av några bestämmelser beträffande byggnadshöjder. I den föreslagna
detaljplanen regleras högsta byggnadshöjd 12,0 meter inom område för huvudbyggnad,
vilket innebär en sänkning av byggnadshöjden från tidigare 14,0 meter. Plansökande har
framfört önskemål om uppförande av övernattningsstugor med konstruktionen ”A-frame”.
Hustypen innebär i princip att takstolar placeras på bottenplattan vilket ger formen av ett A.
Till följd av konstruktionen mäts byggnadshöjden vid nocken, då hustypen saknar väggar
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för samtliga sidor. Nockhöjden är därför reglerad till 9,0 meter i plankartan för att
möjliggöra konstruktionen. Med anledning av samebyns synpunkt har plankartan
kompletterats med en planbestämmelse om minsta takvinkel (30 grader) inom det avsedda
området för övernattningsstugor.
Största sammanlagda byggnadsarea har minskats från 4500 kvadratmeter till 3500
kvadratmeter [e1].
I planbeskrivningen redovisas planerad avstyckning från Västra Granudden 1:11 i
illustration under rubriken ”Fastighetsrättsliga åtgärder”. Planområdet omfattar inte väg 209
samt den del av fastigheten som ligger inom vattenområde i söder.
VK tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen trots samebyns synpunkter (endast lämpligt för
privata fritidshus och att det är inte lämpligt för verksamheter eller turistanläggningar) i
översiktsplanen pekat ut aktuellt område som LIS-område (Av2c) för boende och verksamhet.
Motiveringen är endast att kommunen anser att det är lämpligt men inte varför.
Samebyns synpunkter framgår inte av planbeskrivningen för aktuell detaljplan eller
översiktsplanens planeringsunderlag för LIS eller samrådsredogörelsen utan är undangömt i ett
dokument som heter särskilt utlåtande.
Eftersom all mark inom kommunen, förutom tomtmark, även utgör någon samebys marker
innebär all ytterligare exploatering någon form av påverkan på rennäringen. I översikts- och
tillväxtplanen (som är ett översiktligt planeringsskede) bedömde kommunen dock inte att
Av2c skulle påtagligt försvåra rennäringens bedrivande. Kommunen konstaterade dock
även att fortsatt samråd med samebyarna i framtida ärenden är viktigt för att minska negativ
påverkan.
Kommunen kan inte se något fel i att samebyns synpunkt endast framgår i det särskilda
utlåtandet då detta dokument är det dokument där inkomna synpunkter under utställningen
hanteras.
I planbeskrivningen för aktuell detaljplan framgår följande text om samebyarnas
synpunkter:
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
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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.
Platsen för planområdet är redan idag präglad av mänsklig närvaro och är bebyggd sedan
lång tid tillbaka. Platsen finns samtidigt i ett sammanhang av annan bebyggelse och med liv
och rörelse med fritidshus tillsammans med mänsklig aktivitet, skoteråkning, båttrafik och
friluftsliv m.m.. Rimligtvis bör även påverkan på rennäringen vara mindre på denna plats
än på en alternativ lokalisering som tar i anspråk mark som tidigare är helt utan mänsklig
påverkan eller närvaro. Detta har även tydliggjorts i planbeskrivningen Kommunen har
hittills gjort bedömningen att påverkan till följd av en vidareutveckling på platsen enligt
planförslaget inte borde bli så pass stor att markanvändningen inte kan anses lämplig.
Att Västra Kikkejaure sameby och Svaipa sameby även under översiktsplaneprocessen
uttalat sig negativt till en utveckling med verksamheter eller turistanläggningar i området
har tydliggjorts i planbeskrivningen.
Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra rennäringens bedrivande.
Förslaget till detaljplan ligger inom VK åretruntmarker och berör en flyttled av riksintresse som i
Sametingets underlag är utpekad för Svaipa sameby men även nyttjas av VK. Ett kärnområde av
riksintresse finns drygt 1 km öster om området för den föreslagna detaljplanen. Men även en åtgärd
som vidtas utanför ett riksintresseområde kan vara otillåten på grund av de konsekvenser den
bedöms ha för riksintresset, se MÖD P 2707-19. I detta fall berörs riksintresse samt att det finns ett
riksintresseområde i närheten av det som planeras för utbyggnad av hotell och stugor.
Riksintresse rennäringen, den bestämmelsen ska genom hänvisning i 2 kap. 2 § PBL tillämpas vid
kommunens detaljplaneläggning. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt
medför en god hushållning, se MÖD P 2707-19. I aktuellt område finns bara ett riksintresse,
rennäringen och därmed ska det ges företräde. Kommunen kan inte bedöma att besöksnäringen ska
utgöra ett allmänt intresse. Och om det vore så är det i detta område inte möjligt att samverka.
Det stämmer att enligt PBL Kap 2 § 2 så ska företräde ska ges åt sådan användning som
från allmän synpunkt medför en god hushållning. Detta är vad kommunen har att ta
ställning till. Det stämmer även att även en åtgärd som vidtas utanför ett riksintresseområde
kan vara otillåten på grund av de konsekvenser den bedöms ha för riksintresset.
Kommunen har tagit del av målet som hänvisas till i yttrandet, MÖD P 2707-19 om
detaljplan för Kappruet, där mark- och miljööverdomstolen avslår Härjedalens kommuns
överklagande. I domskälen står att läsa att mark- och miljööverdomstolen gjort
bedömningen att det inte utifrån konsekvensbeskrivningen går att bedöma konsekvenserna
för rennäringen av detaljplanens föreslagna exploatering eller om de åtgärder som
kommunen planerar till skydd för rennäringen är tillräckliga. Domstolen anser också att
Härjedalens kommun borde ha tagit ställning till om Anåfjället/Lillfjället utgör ett
riksintresse eller inte och utifrån detta gjort en bedömning av om den planerade
exploateringen kunde tillåtas. Mark- och miljööverdomstolen anser därför att den utredning
som ligger till grund för kommunens antagandebeslut är otillräcklig för den bedömning
som måste göras enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Någon bedömning av påtaglig skada gjordes
inte i målet eftersom domstolen ansåg att utredningen var för bristfällig.
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I Arvidsjaur utgör besöksnäringen sammantaget en av kommunens största branscher och
kommunen har bland annat som mål att utvecklas som ”outdoor”-kommun, både för att
stimulera det rörliga friluftslivet och för att skapa en turistisk infrastruktur för att
besöksnäringen inom kommunen ska växa. Goda förutsättningar och en hållbar utveckling
av besöksnäringen är en av de avgörande faktorerna för kommunens utveckling, varför
kommunen i översiktsplanen framhåller att besöksnäringen är av stort allmänt intresse på
lokal nivå. Kommunen finner det emellertid angeläget att verksamheter som är till gagn för
kommunen och dess utveckling, oavsett om det rör ett enskilt eller allmänt intresse, ska
kunna verka sida vid sida och allra helst också kunna dra nytta av varandra i den
utsträckning det är möjligt.
Ett riksintresse syftar till att värna vissa värden eller egenskaper hos ett mark- eller
vattenområde och är i sig inte ett förbud mot utveckling eller förändring. Områden av
riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada intressena. För att en åtgärd
ska vara otillåten så måste skadan vara påtaglig, det vill säga skadan måste vara av en viss
dignitet.
Till grund för aktuellt detaljplaneförslag ligger en avvägning av berörda intressen.
Resultatet av den sammanvägda bedömningen är att detaljplanen och dess genomförande
inte bedöms innebära påtaglig negativ påverkan på riksintresset för rennäringen som avser
flyttled för Svaipa och Mausjaur sameby. Kommunen ser inte heller att detaljplanen i sig
direkt eller indirekt kommer att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande i området.
Kommunen har alltså inte gett ett allmänt intresse företräde framför något riksintresse.
Däremot har kommunen bedömt att detaljplanen inte innebär någon påtaglig skada på
riksintresset.
I samebyn renbruksplan ingår området Västra Granudden i ett kärnområde för vår, sommar och
förvinter med bra bete, hänglavsrika skogar och fungerar som trivsel- och kalvningsland, rastbete
samt uppsamlingsområde. Det naturliga uppsamlingsområdet mellan Vuolggámjaur och Lilla
Bäcknäs där lägger det lite snö och det finns bra bete vilket gör att renarna naturligt samlas där både
från öst och väst. Området är därför särskilt viktigt från oktober till januari när renarna samlas inför
vintern. Efter samlingarna kan renar ändå bli kvar i området och då behövs betesro. Från mars och
framåt kan området användas som vårvinterbete och vårbete beroende på hur vinterbetet är längre
österut. Ett år med dåligt bete öster om stambanan kan göra att samebyn flyttar renarna till detta
område redan i mars för att nyttja hänglavsskogarna. April och maj är området kalvningsland. Inom
kärnområdet finns flera nyckelområden som exempelvis Hornliden, Dunberg, Vuolggámjaur.
Kärnområden är områden som utgör kraftcentrum inom samebyn och som regelbundet används
inom en betestrakt. De tillfredsställer renens behov av betesro och utrymme och de besöks
återkommande. Dessa områden nyttjas för att hålla renen stationär de tider detta är nödvändigt.
Nyckelområden är ytterst viktiga områden med en totalkvalitet som har avgörande betydelse för
möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. Nyckelområden är mycket känsliga
för ingrepp och störande aktiviteter. Vid stark påverkan inom nyckelområden tappar kärnområdena
sin status.
VK är idag hårt trängda både inom åretrunt- och vinterbetesmarkerna. Bara inom Arvidsjaurs
kommun finns det störande verksamheter som skogsbruk, samhället, bebyggelse, fritidshus,
mänsklig aktivitet (skotertrafik, biltrafik, verksamhetstrafik, vandrare, hundrastare etc.), biltest,
rovdjur, inlandsbanan, hundspann, infrastruktur (vägar, kraftledningar), täkter (berg, grus, torv).
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Som samebyn framförde i yttrande vid förhandsbesked så har bostäder/fritidshus mellan Avaviken
och Renviken inneburit att det knappt finns några “luckor” kvar mellan sjön och fastlandet för
renarnas strövning, flytt och bete samt att den mänskliga aktiviteten i området ökat och redan
påverkar renskötseln negativ. En utveckling av verksamhet i detta område kommer att förstora
barriären ytterligare. Renarna måste kunna beta obehindrat i området samt kunna flyttas både
manuellt och ströva fritt utan hinder. Även när det inte ligger is på Storavan. Stora skiftningar i
vädret påverkar betesmarkerna under vintern, sista tio åren har det varit låst bete vilket bland annat
har inneburit att mer marker måste nyttjas för att klara av att hitta föda till renarna. Eftersom det här
området har många funktioner under flera årstider så tillhör det ett av samebyns viktigaste område
och är därför känslig för ytterligare störningar. Renskötseln är idag hårt trängd av flertalet
verksamheter med minskade fragmentiserade betesmarker som konsekvens, vilket har medfört att
samtliga områden nyttjas för renskötsel. Renskötsel behöver möjligheten till flexibilitet och
rotationsbete vilket gör att vissa områden inte går att ersätta, se MÖD M2288-19. Eftersom
området, på grund av det som anförts ovan, inte längre kommer att kunna nyttjas på samma sätt
innebära det ett stort betesbortfall samt en betydande påverkan på renarnas betesro och renskötarnas
arbetsbelastningen. Samebyn kommer även att drabbas av ekonomisk skada. Kostnaderna för
renskötselns bedrivande är idag höga med bensinkostnader samt motorfordons- och flygkostnader.
Samebyn anser inte att denna lokalisering innebär god hushållning med minsta intrång och
olägenhet enligt miljöbalken.
Kommunen har tagit del av den dom som hänvisas till i yttrandet, MÖD M2288-19, där
mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bolaget inte visat att den tänkta
täktverksamheten kan bedrivas utan att rennäringens bedrivande påtagligt försvåras.
Kommunen är medveten om samebyn Västra Kikkejaures situation med verksamheter som
skogsbruk, samhället, bebyggelse, fritidshus, mänsklig aktivitet, biltest, rovdjur,
inlandsbanan, hundspann, infrastruktur och täkter.
Precis som samebyn själv beskriver kan det i området förekomma annan aktivitet av
liknande slag som inte har samband med byggnaderna i fråga. Kommunen gör
bedömningen att de indirekta effekterna av detaljplanen som medger tillfällig vistelse
endast kommer innebära en mindre påverkan på rennäringen i förhållande till befintliga
fritidshus och andra aktiviteter i området. Enligt 94 § rennäringslaget gäller förbud mot
åtgärder på och vid flyttled som innebär att renarnas framkomlighet hindras eller försvåras.
Detta förbud gäller alltså oavsett och vid kommunens bedömning behöver vi utgå från att
detta förbud efterlevs. Kommunen ser därför varken att detaljplanen i sig direkt eller
indirekt kommer att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande.
Här är några ytterligare rättsliga aspekter att beakta:
● HD:s dom Mål nr T 853-18 – Girjasdomen ska beaktas bl.a. i den mening att vid
rättstillämpning där det är fråga om att väga olika faktorer mot varandra ska
samernas intresse av att kunna vidmakthålla sin kultur, däribland renskötseln.
Kommunen har tagit del av HD:s dom i mål nr T 853-18 – Girjasdomen. Kommunen
instämmer i vikten av att samerna kan vidmakthålla sin kultur, däribland renskötseln.
● CERD/C/102/D/54/2013 – FN:s rasdiskrimineringskommitté konstaterar att hänsyn ska tas till
urfolks landrättigheter. Kommittén hänvisar till Nordisk Samekonvention (pågående arbete) om att
rätten till land är grunden för samisk kultur, språk, socialt liv och skyddar individuella och
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kollektiva egendomsrättig till mark och vatten. Man gör även hänvisningar till artikel 26
urfolksdeklarationen och general recommendation no 23 samt EMRIP:s studie om FPIC. Samerna
ska även verksamt konsulteras, miljö och social- konsekvensbeskrivningar ska göras.
Kommunen instämmer om vikten av att ta hänsyn till landrättigheter. Kommunen ser också
både tidigt och formellt samråd som viktigt och eftersträvar bra konsekvensbeskrivningar.
● MÖD, P 2702-19 Detaljplan för Kappruet – MÖD fastställde MMD:s beslut att för att
förstå markens betydelse för renskötseln i området krävs information och kunskaper
om hur samebyn bedrivit, bedriver och avser att bedriva sin renskötsel och hur
områdets funktion, både på lång och kort sikt, inverkar på samebyns renskötsel som
helhet. ”Det saknas också fullständiga uppgifter om de kumulativa effekter som uppstår för
renskötseln om den planerade verksamheten tillåts samt hur de olika intrången samverkar.
Kommunens beslutsunderlag är därför bristfälligt.
Länsstyrelsen bedömde att framförallt följande delar var tvungna att redovisas på ett
bättre sätt:
○ Konsekvenser för samebyns möjligheter att nyttja åretruntmarker
○ Konsekvenser kopplade till de kumulativa effekter som kan uppstå kring
området kopplat till den markanvändning som kommunen föreslår i den
fördjupade översiktsplanen, inklusive ökad fragmentering av landskapet
○ Undvikelseeffekter orsakade av detaljplanens genomförande och den ökade
aktivitet i närområdet som kan förmodas ske
○ Beskrivning av och konsekvenser för funktionella samband mellan olika
riksintresseområden
○ Utvecklad beskrivning och motivering till varför kommunen anser att exploatering av området är
viktigare än bevarande av och upprätthållande av nuvarande markanvändning.
Kommunen har tagit del av domen för Kappruet, se kommentar ovan.
Kommunen har enligt nedan utvecklat beskrivningen och motiveringen till varför
kommunen anser att exploatering av området är viktigare än bevarande av och
upprätthållande av nuvarande markanvändning.
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.
Av översikts- och tillväxtplan 2020 (antagen november 2020) framgår att 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 definierats 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. Fler turistföretag skapar förutsättningar för en bibehållen
eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Detta
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sammantaget påverkar den kommunala ekonomin i positiv riktning. Kommunen bedömer
därför att besöksnäringen är av stort allmänt intresse och aktuell detaljplan bedöms bidra till
detta. Detta har också tydliggjorts i planbeskrivningen.
● MÖD, Mål nr M 2288-19 Tillstånd för täkt inom Maskaure sameby - MÖD anser att området ska
skyddas, trots att det inte är utpekat riksintresseområde. ”Genom utredningen har samebyn gjort
sannolikt att det tänkta täktområdet är beläget inom ett område som är av sådan avgörande
betydelse för samebyns möjligheter att bedriva renskötsel att det enligt 3 kap. 5 § första stycket
miljöbalken ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra rennäringens bedrivande.
Kommunen har tagit del av den dom som hänvisas till i yttrandet, MÖD M2288-19, där
mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bolaget inte visat att den tänkta
täktverksamheten kan bedrivas utan att rennäringens bedrivande påtagligt försvåras.
Avslutningsvis undrar VK varför inte kommunen gjort en kulturmiljöutredning där även
samiska kulturarvet beaktas då det finns mycket lämningar längs hela Storavan.
Kommunen har tagit del av det underlag som finns tillgängligt från bland annat
länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet och utifrån detta har kommunen bedömt att ingen
särskild utredning om kulturmiljön är nödvändig. Kommunen har även samrått med
länsstyrelsen om detaljplanen och det har inte heller i länsstyrelsens samrådsyttrande
framkommit några uppgifter som tyder på att en sådan utredning skulle vara nödvändig.
Även när detaljplaner vinner laga kraft gäller oavsett kulturmiljölagen. Påträffas tidigare
okända fornlämningar i samband med markarbetena inom ett planområde ska dessa
markarbeten, i enlighet med 2:a kapitlet 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas.

Länsstyrelsen

Handlingar daterade 2021-02-05 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen(PBL
2010:900)
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen kan i detta skede inte bedöma om planförslaget strider mot de intressen
länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900).
Motiv för bedömningen
I översiktsplanen (antagen, överklagad, avvisad, ännu ej laga kraft) har så kallade LIS- områden
pekats ut. Västra Granudden är ett av dessa LIS-områden. På Länsstyrelsens inrådan upprättades
ett förslag till detaljplan, eftersom verksamhetens omfattning i det skedet var svår att bedöma. Det
är dock fortfarande ett LIS-område för bostäder eller verksamheter vars tillkomst har utretts på ett
adekvat sätt. Riksintresseområden för rennäring har bedömts i översiktsplaneprocessen från
samråd och samrådsredogörelse till granskning och inga specifika synpunkter har inkommit för
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detta område. Nu aktuellverksamhets omfattning måste dock fortsatt bedömas i förhållande till
den negativa påverkan som kan uppstå.
En omfattande dialogprocess har föregått de intresseavvägningar och den markanvänning som
redovisas i kommunens nya översikts- och tillväxtplan, där också samebyar givits möjlighet till
insyn och påverkan. Under framtagandet av den nya översikts- och tillväxtplanen har
markanvändningen justerats bland annat utifrån samebyarnas synpunkter. Anpassningar utifrån
samebyarnas synpunkter har även gjorts redan i det skedet. Västra Kikkejaure hade inga
invändningar i samrådsskedet för översikts- och tillväxtplanen för detta berörda LIS-område.
Vid utställningen av översikts- och tillväxtplanen när området blev aktuellt för verksamhet med
en utländsk intressent gjordes däremot ställningstagandet från samebyn att området endast var
lämpligt för privata fritidshus, inte för verksamheter eller turistanläggningar. Svaipa sameby
har ställt sig negativa till området i översikts- och tillväxtplaneprocessen. Länsstyrelsen
framförde dock inga synpunkter på området under översikts- och tillväxtplaneprocessen.
Länsstyrelsen bedömer att den skiss som finns i tekniskt PM geoteknik är olämplig, med hänsyn
till strandskyddets syften och med hänsyn till flyttled av riksintresse samt även sett till risken för
höga flöden. Vilken status denna skiss har är oklart. I ett tidigt skede fanns en annan skiss som
möjligen var lämpligare. En realistisk illustration, medhänsyn till ovan nämnda, bör finnas i
planbeskrivningen.
En geoteknisk undersökning har till syfte att redovisa markförhållanden inom sådan mark som
kan bli aktuell att bebygga som underlag för val av lämplig grundläggningsmetod. En geoteknisk
undersökning utförs i regel tidigt i en planprocess då resultatet bl.a. kan användas vid
utformningen av planbestämmelser, ex. avseende placering, utförande eller byggteknik eller som
underlag för kalkyler. Illustrationsmaterial tillhörande en geoteknisk undersökning upprättas ofta
i ett tidigt stadie som stöd för den aktuella utredningen och är inte ett illustrationsmaterial baserat
på efterföljande planhandlingar. Den illustration som redovisas i den geotekniska undersökning
som tillhör det aktuella detaljplaneförslaget är således inaktuell och baseras inte på regleringar i
föreslagen detaljplan.
Planbeskrivningen har kompletterats med en illustration som redovisar möjlig placering av
byggnader inom planområdet.Viktigt att tänka på är att en illustration eller skiss är just det,
även en realistisk sådan. Planbestämmelserna styr vad som är planmässigt möjligt att göra och
vilken maxexploatering som är möjlig.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Riksintresse
Exploatering för besöksnäringsmässiga ändamål kan leda till ökad skotertrafik vid Rävaberget,
vilket i sin tur kan försvåra bete vid platsen i alla fall vid tiden för flytten,vilket i förlängningen
kan inskränka flyttledens funktionalitet. Väl tilltagna skyddsavstånd till framförallt flyttleden
men även rastbeten minskar risken för kumulativa effekter på rennäringsintresset.
Eftersom planområdet till en mindre del ligger i riksintressekorridoren för flyttled finnsanledning
att överväga skyddsåtgärder, trots att inga specifika synpunkter inkommit i samband med
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översiktsplanens framtagande. Renflytten gå dock ofta strandnära och bete utnyttjas där det finns
längs stranden.

Råd enligt 2 kap. PBL
Rennäring
Länsstyrelsen rekommenderar att detaljplanens utformning optimeras för att minska riskför
negativ påverkan på rennäringens intressen. Utan att gå in i detaljer kan det vara exempelvis att
byggnader, anläggningar och anordningar placeras längre från stranden samt andra skyddsåtgärder
som kan vidtas vid tidpunkt för renflytt.
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Bebyggelse för tillfällig vistelse planeras endast på del av fastigheten Västra Granudden 1:11
och exploatering mot Rävaberget är inte planerad. Placeringen av tilltänkt tillfällig vistelse är
väl tilltagen utifrån Rävabergets placering för att inte påverka området. Informationen i
länsstyrelsens yttrande vidarebefordras även till exploatören och berörda av verksamheten
(tillsammans med hela samrådsredogörelsen). Verksamhetens tilltänkta aktiviteter, som
exempelvis skoterkörning som organiserad kommersiell verksamhet, behöver förhålla sig till
rådande regelverk i såväl miljöbalken som terrängkörningslagen. Kommunen vill samtidigt
belysa att fortsatt dialog mellan exploatören och berörda samebyar inom området är viktigt för
att minimera påverkan på rennäringen.
Vid planering och utförande av exploatörens framtida verksamhet är dialog med samebyarna
alltid central för att minska påverkan. Kommunen har sedan ett mycket tidigt stadie informerat
exploatören om vikten av dialog med samebyarna. Exploatören har under pågående
planprocess sökt kontinuerlig kontakt med samebyarna i syfte att föra en dialog om hur en
planerad verksamhet kan utformas/anpassas för att inte utgöra en störning för berörda
samebyar. Kommunen har även haft kontinuerlig dialog med både allmänheten och
samebyarna i detaljplaneprocessen sedan ett mycket tidigt stadie för att kunna få fram så bra
underlag till planen och kunna göra anpassningar i planhandlingarna utifrån exempelvis
rennäringen.
Inom planområdet har översvämningszonen liksom en landremsa närmast högsta vattenlinje i
söder samt tallskogen i väster undantagits från möjligheten att uppföra byggnader. Efter samrådet
har den byggnadsfria zonen i sydöst utökats genom en förskjutning av gränsen för prickmarken
ytterligare 6 meter i nordöstlig riktning med hänsyn till rennäringen. Plankartan har kompletterats
med en bestämmelse om minsta takvinkel för byggrätten i öster som följd av Västra Kikkejaures
samrådsyttrande. Byggrätten inom området för huvudbyggnad har minskats från största
sammanlagda byggnadsarea om 4500 kvadratmeter till 3500 kvadratmeter. Byggrätten har även
minskats avseende högsta byggnadshöjd, vilken sänkts från 14,0 meter till 12,0 meter.
Reglerad byggrätt är som helhet anpassad i förhållande till placeringen av befintlig och tidigare
bebyggelse inom planområdet samt till de markområden som varit ianspråktagna inom
fastigheten för odling och därmed inte varit tillgängliga för rennäringen vid flytt eller för bete.
Byggrätten är begränsad i planområdets vattennära del, både i storlek per enhet samt i
totalarea, i syfte att även här inte inverka negativt på rennäringen.
Kontakt mellan verksamhetsutövaren och samebyn inför exempelvis en renflytt är en fördel för
att verksamheten ska kunna anpassa sig utifrån efter samebyns specifika behov just då. Förslag
kring detta har också diskuterats med samebyarna från exploatörens sida. Som exempel kan
nämnas att verksamheten håller stängt de 1-2 berörda dagar i slutet på mars/början på april som
berörs eller att gäster håller sig inomhus eller borta från området. Kommunen har hittills i
processen inte sett att planförslaget kan antas leda till sådan påverkan på flyttleden att flytt
skulle hindras eller omöjliggöras till följd av plangenomförandet. Kommunen lyfter samtidigt
vikten av dialog och att det kan underlätta för samtliga inblandade verksamheter.
Miljöskydd
Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att säkerställa att inga potentiella föroreningar finns efter
en eventuell plastbåtstillverkning samt informera om att enligt miljöbalkens
upplysningsskyldighet (10 kap 11 §) ska den som äger eller brukar en fastighet oavsettom
området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en
förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors
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hälsa eller miljön.
Av det samlade underlag som finns i miljöärendet tyder inget på att marken är förorenad. Det
finns inga konkreta uppgifter (annat än hörsägen) om plastbåtstillverkning som kom i samband
med att en entreprenör visade intresse av att bygga hotell på fastigheten. Båttillverkarna är alla
avlidna och de uppgifter som lämnats via hörsägen har varit motsägelsefulla. Tre personer har
lämnat uppgifter om att de är säkra på att ingen tillverkningen skett på fastigheten och en person
har meddelat att man hört en person nämna att man tillverkade plastbåtar där. Ladugården som
den är utformad gör att vi bedömer att den typen av tillverkning inte varit möjlig under den kalla
årstiden. Det skulle kunna vara om det är någon prototyp som tillverkats, men det innebär inte att
fastigheten är förorenad för det. Växtligheten vid fastigheten är normal och de tunnor som
förvarades på fastigheten var hela och stod inomhus. Efter en genomgång av kunskapsläget
avseeende hur plastbåtar tillverkades historiskt tillbaka i tiden framgår att den största risken är ur
arbetsmiljösynpunkt. De ämnen som används som tillsatser är lättflyktiga och avdunstar lätt.
Aceton bryts ned på ca 28 dygn vid tillgång på syre. Aceton skall naturligtvis inte släppas ut i
sjöar och vattendrag, men den är dock biologiskt nedbrytbar och bioackumuleras ej. Lämpliga
lösningsmedel ur miljösynpunkt är alkoholer och aceton. Dessa föreningar har inga kända
negativa effekter på miljön. När det gäller isopropanol löser sig produkten i vatten. Eventuellt
produktspill avdunstar inom ett dygn. Även styren är biologiskt lättnedbrytbart. Det gör också att
om någon prototyp skulle ha tillverkats på aktuell fastighet, vilket vi inte har några konkreta
uppgifter om så är bedömningen att det eventuella spill som skulle kunna ha uppstått för länge
sedan är borta. Det skulle också ha rört sig om minimala mängder.
För mer information kring ev. förorenad mark hänvisas till miljökontoret.
En text om miljöbalkens upplysningsskyldighet läggs till i planbeskrivningen.
Naturmiljö
Området kan hysa skyddsvärda arter men Länsstyrelsen bedömer att dess värden ligger imixen av
den igenväxande f d odlings/betesmarken med frodiga, friväxande granar samtstrandområdet med
lövträd och gräs och som ibland översvämmas. Området kan mycket väl tänkas nyttjas som
födosöksområde av t ex rovfåglar, ugglor och fladdermöss.
Den beskrivning som gjorts av naturmiljön är mycket kortfattad och behöver utökas, f a med
avseende på den strandnära miljön både på land och i vatten. Det saknas även en beskrivning av
hur den tänkta exploateringen kan komma att påverka de olika naturmiljöerna i området.
Planen behöver kompletteras med en skiss över hur byggnader är tänkta att placeras, liksom
övriga ytor som behöver tas i anspråk och vilken vegetation och miljöer somman avser att spara.
Planlagt ändamål bedöms inte inverka på landskapets kontinuerliga ekologiska funktion eller
medföra negativa påverkan på bevarandestatus för rovfåglar, ugglor och fladdermöss.
Förutsättningarna i omgivningarna, avseende vegetations- och vattenmiljöer, utgör likvärdiga
miljöer inom utbredda arealer, varför jakt-/födosöksområden inte bedöms gå förlorade med risk
för skada på skyddsvärda arter. Planlagd verksamhet omfattar tillfällig vistelse med en tillåten
exploatering som understiger 0,5 hektar. Verksamhet inom planområdet är med avseende på dess
storlek, sammanhang och lokalisering i landskapet inte en risk för fragmentering, habitatförlust
eller bortträngning av skyddsvärda arter.
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Inom planområdet är vattenregleringszonen undantagen från bebyggelseåtgärder, dvs.
byggnadsåtgärder är inte tillåtna inom översvämningszonen som är gräsbevuxen med inslag av
lövvegetation. Längs södra strandlinjen är lövbården i vattenbrynet även undantagen från
bebyggelse och strandskydd råder fortsatt för dessa miljöer. Efter samrådet har begränsning av
bebyggandet utökats för tallskogen i väster.
Beskrivningen av naturmiljön i planbeskrivningen bedöms adekvat utifrån planområdets areal,
naturförutsättningarna på platsen samt utifrån planlagd verksamhet och dess omfattning och
bedömda omgivningspåverkan.
Planbeskrivningen har kompletterats med en illustration över möjlig placering av byggnader
inom planområdet. Illustrationen är inte bindande. För åtgärder inom planområdet gäller
bestämmelser i detaljplanen.

Förhållande till Översiktsplan
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen antagen i november 2020, vilkenännu ej
vunnit laga kraft.
Bakgrund
Detaljplaneförslaget avser att utreda planmässiga förutsättningar för tillfällig övernattning i form
av lodge och ett antal övernattningsstugor.

Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-12-04) har följande noterats:
Delar av planen som bör förbättras
PLANKARTA

Plankartan upplevs som svår att läsa med text som omringas av rutor. Detta bör förbättras så att detaljplanen
blir mindre rörig att läsa.
Aktualiseringsdatum är ej angivet för fastighetsredovisningen, enbart för övriga detaljer i grundkartan.

Plankartan har inga rutor kring texten, dock kan PDF:er visas olika beroende på vilken PDFläsare och vilka inställningar användaren har. Aktualiseringsdatum för fastighetsredovisningen
står redan idag i plankartan.

Trafikverket

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/13264, Samråd gällande detaljplan för Västra Granudden
1:11, Arvidsjaurs kommun.
Trafikverket har inget att erinra under förutsättning att inga byggnader uppförs inom 12 m från
vägområdet, räknat från dikets bakkant.
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Prickmark finns sedan tidigare utlagt i plankartan på 12 meter in på användningsområdet från
vägen, enligt generella principer för allmänna vägar.

PostNord

Postutdelning för del av Västra Granudden 1:11, i Arvidsjaurs kommun
ÄrendeNr: 2020/816

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är
verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver
utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Exploatören får ta kontakt med PostNord för dialog gällande godkännande av postmottagning i
samband med nybyggnation.

Lokal företagare

Såg att i Tobias Stöhrs samråds handlingar att det fanns en viktig rödings stam i storavan men vad
jag vet finnes inga rödingar där.
Bra vore bra om projektet blir av innebär avsevärt mer kunder för oss
Informationen kring förekomsten av ursprungliga rödingstammar i Storavan är hämtad från
Vatteninformationssystem Sverige och är en av anledningarna till varför bland annat Storavan
(tillsammans med Hornavan och Uddjaure) är utpekad som särskilt värdefullt vatten.
Synpunkter noterade.

Privatperson

Jag vill påpeka att jag och mina närmaste som vistas i området runt omkring Arvidsjaur och vår
sommarstuga under vinter som sommar inte är positiva till den detaljplan som presenteras.
Vi samtliga bestrider att denna exploatering får äga rum.
Vi anser att det förstör det djur liv som finns i området, vi har vid flera tillfällen sett både vitryggig
hackspett och dessa tycker inte om det oväsen detta medför.
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Det sjöliv som finns kommer att bli för ansträngt av oväsen från motorfordon.
Den norrländska rennäringen kommer att påverkas negativt.
Sjön används vintertid för renvandringar, detta kommer ej gå att genomföra.
De skidspår som sköts och görs av husägare runt sjön kommer att förstöras av denna verksamhet.
Denna verksamhet strider mot de övriga intressen som finns runt omkring storavan som naturområde.

Synpunkter noterade.
Det finns inga tecken på att vitryggig hackspett häckar eller förekommer på fastigheten eller i
närområdet. Vitryggig hackspett är mycket ovanlig och att den skulle finnas på eller i anslutning
till denna fastigheten bedöms som mycket osannolikt utifrån tillgänglig fakta. I Sverige finns
enligt Naturskyddsföreningens Vitryggsprojektet 2020 endast 12 kända individer i landet.
Lapplands inland tillhör inte deras prefererade miljöer och de få noterade fynd som finns noterade
är inte i Lappland.
Samebyarna inkommer med egna yttranden gällande påverkan på deras verksamhet, se vidare
bemötande kring detta där.
Det finns ingenting som tyder på att plangenomförandet skulle förstöra husägarnas skidspår runt
sjön. Inget av dessa spår går heller enligt kommunens kännedom över den berörda, privata
fastigheten i dagsläget.
Detaljplanen omfattar inte planläggning av någon form av banor eller liknande för motorfordon,
varken på vatten, is eller land. Skoteråkning som sker på platsen av fritidshusägare, besökare och
andra styrs av terränglagstiftningen. Bra att känna till är att skoteråkning inte heller ingår i
allemansrätten varken för privatpersoner eller företag. Det är alltså inte okej att köra var som
helst eller hur som helst. Det är tillåtet att köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller
på annat sätt bryta mot gällande lagstiftning (och detta gäller både privatpersoner eller företag).
Detaljplanen omfattar endast del av en fastighet, Västra granudden 1:11. Det är endast en mycket
begränsad yta som tas i anspråk för detaljplanen, vilket dessutom är en privat fastighet. Det finns
mycket stor andel naturmark kvar för övriga att nyttja och idka friluftsliv på.

Privatperson

Mitt namn är Bengt Bäckström och jag bor i Solna men har rötter i Arvidsjaur. Min sommarstuga ligger ca. 7
km efter Renviken åt Arjeplogshållet. Norrskär heter stället och det var min mormors barndomshem.
Tack för informationen på mötet i måndags, den var bra!
En fråga jag missade att ställa var: "Hur många jobb skapas i och med etableringen i Renviken?"!
Vidare tycker jag inte att Tobias Stöhr skall kallas "exploatören", ett bättre ord torde vara "investorn"!
Mailsvar från Agneta Nauclèr till Bengt på ovan ställd fråga:

Jag har frågat exploatören (investorn) Tobias hur många arbetstillfällen de räknar med just nu och han säger att det är
svårt att i detta skede ge en exakt siffra. Gissningsvis kommer det handla om 4‐8 helårsanställda och därefter
kompletterar man upp med extra personal under vinter‐ och sommarsäsonger. Hur många som tillkommer där beror
helt och hållet utifrån behoven då, men troligen minst det dubbla till och kanske lite ytterligare, enligt Tobias. Det är
svårt att ge någon exakt beräkning i detta skede, men arbetstillfällen blir det.
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Komplettering från Bengt till sitt yttrande:

4‐8 heltidsjobb + dubbla antalet säsongsanställda är väl helt fantastiskt för Arvidsjaur. Renviken kanske
t.o.m. får en ung bofast befolkning igen!
Vi får verkligen hoppas att detta projekt nu blir av!

Synpunkter noterade.

Privatperson

Jag har försökt få en bild av vad denna utbyggnad skulle innebära för området Avaviken - Renviken utifrån
medsända bilagor.
Det är omöjligt, eftersom det uppenbart inte är särskilt tydligt reglerat mellan exploatören och Kommunens
beslutsfattare hur anläggningen ska/kan utnyttjas och begränsas eller byggas ut.
Innebörden av "Tyst Turism" är inte närmare preciserat. Vad händer, om det inte efterfrågas, utan man vill
ändra konceptet till olika eventpaket, som säljer bättre. Om anläggningen säljs vidare, vad gäller i så fall för
den nya ägaren?
Min förhoppning är att ansvariga inom Arvidsjaurs Kommun betänker och beaktar de olika kunskaper och
erfarenheter som finns på hur man bäst skyddar värdefull natur samtidigt som man gör den tillgänglig för
allmänheten i form av stugor och hotellverksamhet. Vad som gäller måste vara tydligt reglerat och allmänt
känt innan projektet påbörjas. Först då kan berörda parter ta ställning till och ha synpunkter på projektet.

Kommunen svarade i mail den 20210224:
Det är viktigt att skilja på vad som är förslaget till detaljplan och vad som är exploatörens planer
i detalj. Detaljplanen reglerar hur marken får användas och vad som får byggas och det är
förslaget till detaljplan som nu är ute på samråd.
Exploatörens planer mer i detalj redovisas endast eftersom han själv vill delge hur sina idéer på
platsen ser ut just nu. Detta har också varit efterfrågat från många.
Precis som du själv beskriver kan det i en framtid komma en ny exploatör som köper området och
har andra idéer för sin verksamhet. Denne behöver dock förhålla sig till vad som är reglerat i
detaljplanen.
Det centrala i denna process är alltså detaljplanen och vad den tillåter. Plankartan är det
dokument som är juridiskt bindande medan planbeskrivningen enbart beskriver
förutsättningarna.
Komplettering till yttrandet har inte inkommit.

Två privatpersoner

Med anledning av den planerade hotellverksamheten på rubr fastighet protesterar undertecknad.
Synpunkt noterad.

Privatperson

Detta hotellkoncept med stugor var ju planerat att byggas i Fjällbonäs 1:53
2020-04. Då gjorde ju Staffan Renberg en bana i grustäkten utmed.
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Denna gång blev det stoppat av Östra Kikkejaurs sameby för att det blev för mycket intrång
och störning för rennäringen.
Exploatören har blivit erbjuden mark vid Kikkejaur men ville ej ha den.
Samma koncept med garage planeras nu på Västra granudden 1:11.
Denna gång berörs 3 samebyar:Mausjaur, Svaipa och Västra Kikkejaur.
Alla samebyar är emot etablering av en sådan verksamhet.
Rennäringen är ju av riksintresse.
Det måste väga tungt i detta beslut!
Entreprenören fick ett erbjudande från Kristoffer Lundström att bygga på den mark som han köpt,
Fjällbonäs 1:53. Tanken var där att kunna nyttja den eventbana som planeras på fastigheten. Östra
Kikkejaure sameby var negativt inställd och exploatören valde vid detta tillfälle att dra tillbaka
sin ansökan.
På Västra Granudden 1:11 är det inte samma koncept som var tänkt på tidigare fastighet då
planerna på denna platsen nu aktuell via detaljplanen inte involverar eventkörning med
bil/bilkörning på is eller liknande körning med motorfordon.
All mark inom kommunen, förutom tomtmark, utgör även någon samebys marker vilket innebär
att all ytterligare exploatering innebär någon form av påverkan på rennäringen. Det stämmer att
tre samebyar berörs, riksintresse rennäring berörs och samebyarna är negativa till etableringen.
Riksintresse rennäring och rennäringen som helhet är en viktig fråga för kommunen och därav är
denna detaljplaneprocessen mycket viktig för att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt vad
gäller alla intressen som kan påverkas, även riksintresse.
Kan Ni motivera att det blir mindre störningar och intrång på denna mark?
Lämpligheten att bygga på Västra Granudden 1:11 är inte gynnsam.
Marken består av siltjord med hög genomsläpphet och risk att nå grundvattnet enligt
rapporter. Att börja schakta och gräva i den med så nära till grundvattnet och
genomsläpphet gör att mycket kan fara ut i Storavan.
Förorenad mark? 2 provgropar gjorda av exploatören för markprov.
Dock inga jordprover av kommunen trots anmälan om misstanke om förorenad mark med
tanke om båtbyggeriet från förr som bedrevs på tomten.
Rördragningen och tankar från kök, garage (oljeavskiljare) toaletter och SPA
måste bli svårt med tanke på grundvattnet och tjälen.
Ska alla rör och tankar vara ovan jord?
Den geotekniska undersökningen visar inte att marken är olämplig utan synliggör markens
förhållanden för vidare byggteknisk planering.
Gropar för en geoteknisk underökning och markprovtagning för eventuella föroreningar är inte
samma sak. Hade kommunen bedömt att det funnits möjliga föroreningar på platsen så hade
kommunen ställt krav på provtagning för att säkerställa lämpligheten. Frågan om förorenad mark
har utretts av kommunen utifrån vittnesmål, foton, information och tips som inkommit. Miljökontoret
har utfört platsbesök, inspektion och intervjuer med personer som bedömts ha kännedom eller på
annat sätt kunnat tillföra information i ärendet. Av det samlade underlag som finns i ärendet tyder
inget på att marken är förorenad.
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Tomten blev inlöst på 50-talet av regleringen p.g.a översvämningsrisken men blev uppköpt
igen.
På tomten står ett hus med vatten i källaren...
Det står en gammal bil, - 40-50-60 talare som har blivit "ett med naturen"
på sydspetsen i strandkant på tomten.
Varför är alla bilder som är presenterade tagna när det är lågvatten,418 m.ö.h
tro? Det ger en falsk bild om hur det ser ut i vanliga fall.
Regleringen måste hålla sig mellan 418-420 m.ö.h för att det är ju en reglerad sjö.
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag har enligt deldom 7 mars 1958 från vattendomstolen
blivit ålagda att lösa in fastigheten med hänvisning till att skadorna av regleringen på fastighetens
inägomark blir så stora att det medför synnerligt men för jordbruksdriften. I oktober samma år
fick Skellefteälvens Vattenregleringsföretag lagfart på fastigheten. Mangårdsbyggnaden och
några av ekonomibyggnaderna blev kvar, tanken med detta var att de skulle användas för
fritidsändamål, enligt Skellefteälvens Vattenregleringsföretag. I september 1964 köptes
fastigheten tillbaka av de tidigare ägarna igen. Sammanfattningsvis så skedde inlösen av
fastigheten inte på grund av att den var olämplig för bebyggelse utan på grund av de skador som
regleringen skulle kunna ge på dåvarande jordbruk inom fastigheten.
Foton är tagna vid ett antal olika tillfällen och avser inte påvisa något specifikt vattenstånd.
Renvikenvägen blev upplagad för 2-3 år sedan.
Det är svårt idag att mötas 2 personbilar och om det blir verksamhet på Västra Granudden
1:11 så måste Trafikverket bygga om igen med tanke på framkomlighet för bussar och
utryckningsfordon.
Trafikverket ansvarar för vägen och har inkommit med ett eget yttrande i samrådsskedet. De har
inget att erinra kopplat till vägen och planens genomförande.
Exploatören uttrycker sig att detta bygge är för att kunderna ska få lugn och ro nära
naturen.
Dom har nämnt ATV,MC ,snöskotrar och lerduveskytte m.m. ??
Enligt Staffan Renberg så är finansiären kopplad till Formel 1.
Steg 2 för exploatören är nog motorevent på isen när bygget redan står där.
Nu behövdes "bara" en anmälan tydligen för att genomföra den...
Går det inte ekonomiskt ihop så kan man ju sälja till ett annat eventbolag
eller testbolag.
Lugn och ro blir det inte för vi som har våra fritidshus på helårsbasis för rekreation och
miljöbyte.
Inte heller för djurlivet.
Renviken-Avaviken är under exploatering redan.
Det har tillkommit 15-20 nya tomter dom senaste 2 åren och ca 80 % har redan sin stuga
på plats. Undrar om dom skulle valt att bygga om dom visste hotellplanerna? Det planeras
ju för ett 20 tal nya tomter mellan Renviken-Bergudden också.
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Kommunen kommer tyvärr ej att tjäna så mycket på detta bygge....
-Exploatören kommer att använda sin personal från Tyskland från sina andra motorevent.
-Byggarna kommer från kusten då exploatören ansåg att lokala företag saknade kunskap.
-Arkitekten kommer från kusten.
-Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Intresset att gynna Arvidsjaur finns ju inte då.
Fastighetsvärdet minskar ju på våra fritidshus om denna plan genomförs.
Ska inte Ni värna om oss medborgare som arbetar och betalar skatt i kommunen?
Detta fantastiska område runt Storavan är ju ett fint rekreationsområde för oss!!!
Vem är vinnare /förlorare?
Detaljplanen innefattar inte eventkörning med bil/bilkörning på is eller liknande körning med
motorfordon och detta har inte heller varit aktuellt på denna plats. En anmälan i det här
sammanhanget enligt miljöbalken gällande banor innebär egentligen en prövningsprocess där
kommunen kan ställa villkor på tilltänkt verksamhet, eller välja att inte tillåta sådan verksamhet
alls.
Vilka företag exploatören väljer att anlita är inte en fråga för kommunen. Att bolaget är
registrerat i Stockholm beror (enligt exploatören) på att denne ännu inte äger en fastighet att
skriva bolaget på i Arvidsjaurs kommun eftersom lantmäteriförättningen för Västra Granudden
1:11 ännu inte är färdig hos Lantmäteriet. Hur lång tid förrättningen tar beror på aktuella
handläggningstider hos Lantmäteriet men kan också dröja tills efter planen vunnit laga kraft,
beroende på om Lantmäteriet anser att det går att stycka av fastigheten eller ej innan dess. Detta
då under förutsättning att kommunen väljer att gå vidare med planen.
Kommunen ser positivt på etableringen av fritidshus den senaste tiden i området och ser positivt
på en vidare utveckling av fritidshus men också permanenta bostäder i området, vilket också lyfts
i översikts- och tillväxtplanen. Kommunen ser även positivt på etablering av verksamheter i
kommunen som skapar utveckling i byarna och lokala arbetstillfällen. Tillsammans innebär det
ett starkare underlag för att behålla tjänster och service till medborgarna. I en kommun med en
liten och åldrande befolkning spelar alla satsningar roll för att, i första hand, bibehålla
servicenivån för medborgarna. Goda förutsättningar och en hållbar utveckling av besöksnäringen
har definierats som en av de avgörande faktorerna för kommunens utveckling, såväl centralt som
i byarna. Etableringar av turistföretag i kommunen leder till fler besökare och arbetstillfällen,
vilket innebär en ökad omsättning inom kommunen som också påverkar den kommunala
ekonomin i positiv riktning.
Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.

Två privatpersoner

Vi har ett fritidshus i Arvidsjaurs kommun sedan 1995, Gullön 13:20. Vi har tidigare skickat in
synpunkter september 2020.
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Ser med oro om ansökan om Hotell-Lodge byggnad på Västra Granudden 1:11 blir beviljat av
Arvidsjaurs kommun.
Vi har verkligen uppskattat den fina, lugna, rena naturen som finns runt Storavan, Renviken.
Oro finns för utökat buller med mer båttrafik och vattenskotrar sommartid på Storavan, snöskotrar
vintertid. Samt fyrhjulingar och motorcykel trafik på den smala grusvägen mellan Avaviken och
Renviken. Enligt uppgift av en permanent boende i området är det redan idag testverksamhet av
bilar på den vägen vintertid.
Blir troligen trängsel på dom fina grillplatserna som Intresseföreningen Storavan har ordnat.
Det som är mest oroande är om en anmälan görs i senare skede till kommunen om att få ha
biltest/eventbanor på isen på Storavan, med ev miljöförstöring av vattnet i Storavan. Enligt
kommunens handläggare behövs inte ett tillstånd för att starta biltestverksamhet, endast en anmälan.
Mycket viktigt är hur samer ser på hur detta påverkar rennäringen i området.
Synpunkter noterade.
I dagsläget är inget ”beviljat” på fastigheten. Kommunen driver en detaljplaneprocess för att
avgöra markens lämplighet för den föreslagna användningen tillfällig vistelse och för att få in
synpunkter, underlag och fakta för att i ett senare skede fatta beslut om det bedöms som lämplig
markanvändning.
Vägen förbi Västra Granudden är en allmän väg och vilken trafik som går där kan kommunen
inte styra. Verksamheten som planeras är småskalig och exploateringen är enligt föreslagen
detaljplan begränsad.
Riktvärden för buller invid bostäder regleras i plan- och bygglagen, miljöbalken och
förordningar. Detaljplanens genomförande bedöms inte leda till risk för överskridande av
gällande riktvärden. Motorfordon är generellt förenade med en viss ljudbild, där vissa fordonsslag
kan upplevas mer störande än andra. I takt med övergången till fyrtaktsmotorer i snöskotrar och
utvecklingen av eldrivna fordon överlag finns förutsättningar för minskad störning från oönskat
ljud.
Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det endast är tillåtet att köra
vattenskoter i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag från det
generella förbudet. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att körning med vattenskoter är tillåten
utanför de allmänna farlederna i Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommun. Inga andra områden
är alltså tillåtna.
Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.
Kommunen instämmer i att det är viktigt hur rennäringen ser på påverkan på deras verksamhet
utifrån ett eventuellt plangenomförande. Samebyarna inkommer med egna yttranden gällande
påverkan på deras verksamhet, se vidare bemötande kring detta där.

Privatperson med familj
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Har läst och tagit del av samtliga dokument avseende ärendet med en ev etablering av ny verksamhet vid
Västar Granudden.
Rent generellt har A-jaurs kommun gjort ett gediget arbete med det underlag som finns till allmänhetens
förfogande i ärendet. Framtagna fakta speglar även vår uppfattning i frågan.
Vi som tillhör fastigheten Renviken 1:2 har inga invändningar eller synpunkter emot en ev exploatering av
området som anvisas i detaljplanen

Synpunkter noterade.

Privatperson

Sorgligt att ta del av denna exploatering. Som stugägare i Högås som ligger 3 km fr Renviken är jag orolig
och ledsen. Rädd för att skoteråk ökar, att spår förstörs och att furhjulingar förstör grusvägen...
Vad händer om hotellet går i konkurs (med tanke på ansvariga personer om inte annat) och om då ex
Tjintokk tar över. Även om biltestare ej åker på isen så kommer man vara livrädd att åka efter vägen då de
kör. En sorglig utveckling där natur och rennäringen åter igen ska stå tillbaka. Sorglig utveckling...
Man blir rent av förbannad!

Synpunkter noterade.
Detaljplanen reglerar markens användning inom planområdet. Oavsett markägare behöver
verksamhetsutövare förhålla sig till den markanvändning och den byggrätt som är reglerad i
detaljplanen. Alla som vistas i trafiken måste förhålla sig till rådande trafikregler, oavsett i vilket
syfte ett fordon framförs, detsamma gäller framförande av fordon i terräng. Brott mot trafikregler
eller terrängkörningslagen är en polisiär fråga. All mark inom kommunen, förutom tomtmark,
utgör även någon samebys marker vilket innebär all ytterligare exploatering inom kommunen
innebär någon form av påverkan på rennäringen.

Två privatpersoner

Överklagan om byggnation på mark Västra Granudden 1:11 Arvidsjaurs kommun
Vi blev chockade över beskedet vi fick på årsmötet 2020 att planer på ett hotellbygge inkl stugor på
fastigheten Granudden 1:11 hade påbörjats.
Jag/undertecknad har vuxit upp ute på udden i Renviken 1:10 och tillbringat många veckor där under
åren. Vi har njutit av den fantastiska naturen, vattnet, jakten och fisket samt alla bär i skogen och
framför allt njutit av stillheten, lugnet och friden. Detta har varit en plats för oss att hämta energi
från den övrigt stressiga vardagen. Helt enkelt en fantastisk plats på jorden för oss, som vi värnar om.
När det gäller det planerade bygget har vi inte riktigt förstått syftet med hotellbygget. Vi har
egentligen inte fått något ärligt svar vad som är planen med detta hotellkomplex och övrig
verksamhet.
Vår uppfattning är att exploatören känns oseriös och att risken finns att det på sikt planeras för en
eventuell bilverksamhet. Med denna bristfälliga, osäkra opålitliga information från dem tilltänkta
exploatörerna ställer vi oss mycket negativa till detta bygge.
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Vi tänker också på alla nybyggda stugor efter sjön Storavan som vi ser positivt på, framförallt att det
sker en generationsväxling och en lagom exploatering som är positivt för bygden. Dessa stugor
kommer också att hamna i skottlinjen för detta bygge med all eventuell verksamhet som planeras.
Vi håller med och ställer oss bakom alla övriga opponenter i detta ärende.

Synpunkter noterade.
Kommunen poängterar att bygglov inte beviljats för åtgärder inom aktuellt planområde, varför
något bygge inte heller påbörjats. Pågående planprocess görs i syfte att besluta om en detaljplan,
vilken i sin tur reglerar tillåten byggrätt och markanvändning inom aktuellt planområde.
Detaljplaneförslaget reglerar inte möjligheten till fordons- eller komponenttestverksamhet. Inom
planområdet medges endast markanvändning för tillfällig vistelse.
Kommunen instämmer i att utvecklingen som sker kring Avaviken med fritidsbebyggelse är
positiv, men anser inte att dessa på något sätt måste ställas mot en verksamhet inom fastigheten
Västra Granudden 1:11.

Privatperson med familj

Varför bygga ett hotell som nästan ingen i närheten vill ha. Satsa på en plats där ingen blir störd.
Kanske det finns platser i kommunen där fastighetsägare önskar ett hotell i sin närheten?!
Vad gäller att tomten redan är exploaterad. Att likställa en lada med ett hotell känns inte okej.
Finns redan hotell i Arvidsjaur som inte är fullbokade. Kan ni inte satsa på dem som finns. Samarbeta,
utveckla och förbättra!
Jag är väldigt orolig att den planerade verksamhet förändras till något helt annat efter det att exploatören
inte får ekonomi i hotellet.
Har svårt att tro att de går att bedriva ett hotell på den platsen med det konceptet. Känns som att
exploatören har en dold agenda.
Rykten säger att Porsche Finland redan fått frågan om att driva hotellet.
Tycker att kommunen inte varit transparent och ärlig i processen.
Känner inte igen hanteringen av dessa frågor med andra kommuner, allt verkar hemligt i Arvidsjaur jämfört
med andra.
Hoppas innerligt att detta hotell inte blir verklighet.
Synd att isåfall måste sälja stugan som vi satsat oerhört mycket tid och pengar på genom generationer.

Synpunkter noterade.
Kommunen har varit mycket transparent i detta ärende, långt över vilka krav som ställs i en
detaljplaneprocess enligt gällande lagstiftning (plan- och bygglagen och miljöbalken). Mer om
detta och alla sätt som kommunen kontinuerligt gett möjlighet till insyn och påverkan går att läsa
i början av samrådsredogörelsen.
Kommunen kan inte styra vilken verksamhet ett företag vill ha, hur denne bedriver det eller vilka
denne väljer att samarbeta med. Om företaget får ekonomi i sin verksamhet är inte en fråga för
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kommunen. Kommunen styr markanvändningen på platsen och vad samt hur mycket som är
tillåtet att bebygga.
Kommunen har inte likställt en lada med ett hotell. Däremot är fastigheten redan bebyggd, vilket
också är det som kommunicerats. Vill ni ha information allt eftersom ärendet går framåt är ni
välkomna att anmäla er till kommunens frivilliga informations-epostlistan på kommunens
hemsida www.arvidsjaur.se/VastraGranudden

Privatperson *

Jag är en av sommarstugeägarna i byn Renviken och har en lång historia bakom mig i byn –
stugan uppfördes 1962 – så den tid jag tillbringat där är ansenlig. Min tomt ligger granne med
Västra Granudden 1:11.
Jag har tidigare, på egen begäran och tillsammans med många andra, erhållit information
mailledes avseende detaljplanen för Västra Granudden 1:11 och även avlyssnat såväl tidigare
informationsmöte i höstas som det digitala samrådsmötet som hölls härförleden. Med anledning
av vad som planeras vill jag inkomma med en del synpunkter.
Planerna på ett hotellbygge i Renviken är för mig befängda. Renviken är en liten by där lugn och
ro råder. Vi som äger stugor där har sökt oss dit för att njuta av naturen, byta miljö från den
kanske många gånger hektiska vardagen, varva ner, leva ett enklare liv under delar av året. Att i
denna miljö bygga upp hotellverksamhet är att helt bryta det mönster som råder där.
Projektet är enligt min uppfattning inte trovärdigt. Investeringen i de tilltänkta byggnaderna för
boende, spa, bastu, restaurang, garage, skotrar, fyrhjulingar etc är rimligen mycket stor.
Samtidigt informerar exploatören att beläggningen inte kommer att omfatta mer än 15‐20
personer åt gången dvs långt från den maximala kapacitet som anläggningen skulle kunna ha.
Dessutom under en begränsad tid av året. Med en sådan beläggning kommer man inte att gå med
vinst. Därmed faller trovärdigheten – varje företagare vill tjäna på sitt företag, det är själva idén
med att driva denna typ av verksamhet. Således ställer jag mig högst tvivlande till att projektet
kommer att sluta med annat än konkurs.
Exploatören talar samtidigt om 1,5 års full beläggning. Om så är fallet skulle det röra sig om ett
stort antal besökare till hotellet med allt vad det innebär av störningsmoment när många
turistande åker skoter, fyrhjulingar etc. Det skulle vara förödande i en liten by som Renviken.

Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.Kommunen kan inte styra
vilken verksamhet ett företag vill ha, hur denne bedriver det eller vilka denne väljer att samarbeta
med. Om företaget får ekonomi i sin verksamhet är inte en fråga för kommunen. Kommunen styr
markanvändningen på platsen och vad samt hur mycket som är tillåtet att bebygga.
De protester som inkommit till kommunen avseende eventuell miljöpåverkan från tidigare
plastbåtsbygge har inte lett till någon grundligare undersökning av rådande markförhållanden.
Man konstaterar att det inte behövs någon miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunen har tagit i beaktning de synpunkter, foton, vittnesmål, tips och information som
inkommit kopplat till att marken skulle kunna vara förorenad. Miljökontoret har utfört
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platsbesök, inspektion och intervjuer med personer som bedömts ha kännedom eller på annat
sätt kunnat tillföra information i ärendet. Kommunen har även undersökt hur
platsbåtstillverkning brukade gå till på den aktuella tiden samt förutsättningarna på platsen och
den totala sammanvägda bedömningen utifrån allt tillgängligt att det inte finns något som tyder
på att marken skulle vara förorenad idag.
Bedömningen om huruvida en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas eller ej görs
genom undersökningen och den tar i beaktning fler aspekter än bara förorenad mark. Mer om
den längre fram i bemötandet.
Det faktum att marken inte är optimal för tilltänkt bebyggelse är inte heller något som oroar.
Det ter sig för mig också märkligt att inte kommunen har initierat en geoteknisk
undersökning ‐ detta har istället bekostats av exploatören.
Den geotekniska undersökningen visar inte att marken är olämplig utan synliggör markens
förhållanden för vidare byggteknisk planering.
Då det är exploatören som vill bygga är det också denne som ska ta kostnaden för de
utredningar som behövs för att få fram det underlag som anses behövas för
detaljplanearbetet, inte kommunen.
Tre samebyar berörs av projektets påverkan på rennäringen. Det är visserligen något som
kommunen önskar få in synpunkter på. Man tillstår också att denna påverkan kan få negativa
konsekvenser. Men man bedömer samtidigt att dessa konsekvenser inte kommer att medföra
påtaglig skada på rennäringens bedrivande.
Tyvärr är det intryck jag får att det inte spelar någon roll vilka argument mot projektet som radas
upp – i själva verket förefaller det som att det allt överskuggande för kommunen är att detta
projekt ska genomdrivas. Jag hoppas att jag har fel därvidlag.
Vi befinner oss som alla vet i en djupt oroande coronapandemi. Mutationerna ökar, nya
tillkommer ständigt i olika länder. Vaccinering dröjer och det är dessutom oklart i vilken
utsträckning de skyddar med tanke på de förändringar virus genomgår. Om framtiden vet vi
väldigt lite. Med det i åtanke framstår detta projekt som än mer osäkert och direkt olämpligt.
Vi befinner oss i samrådsskedet i planprocessen. Det syftar till att samla in information och
synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet
och dessa sammanställs, bemöts och presenteras för politiken som beslutsunderlag inför nästa
del i processen. Utifrån det som inkommit, sammanställts och tillgänglig fakta så ska det
bedömas om planen utgör lämplig markanvändning och huruvida planens genomförande kan
leda till påtaglig skada på riksintresset rennäring. Det stämmer att plangenomförandet kan få
negativa konsekvenser på rennäringen, men inte i den grad att det skulle innebära påtaglig
skada på riksintresset.
Rådande pandemi är oroande, men kommunen måste ändå planera för framtida
markanvändning och våga hoppas på en ljus framtid för kommunen som helhet.
Komplettering av yttrande:
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Den kommunala översikts- och tillväxtplanen är en separat planeringsprocess. Samtliga LISområden har utretts utifrån lämplig nivå kopplat till denna process och dokument. Här har
också konstaterats att marken är lämplig för etablering av verksamheter. I samband med
handläggning av förhandsbesked eller upprättande av detaljplan för en planerad
verksamhet/byggnadsåtgärd, kan krav på fördjupade analyser/utredningar komma att ställas.
För att citera länsstyrelsens samrådsyttrande i denna process: ”Västra Granudden är ett av
dessa LIS-områden. På Länsstyrelsens inrådan upprättades ett förslag till detaljplan, eftersom
verksamhetens omfattning i det skedet var svår att bedöma. Det är dock fortfarande ett LISområde för bostäder eller verksamheter vars tillkomst har utretts på ett adekvat sätt.”
Kommunen är medveten om att samebyarna är negativa till etablering på platsen och har därav
fört kontinuerlig dialog med dessa för att få fram så bra underlagsmaterial kring
markanvändning, påverkan och synpunkter m.m. från rennäringen själva. Det är i detta skede
ingen som har beslutat att någon ska kompromissa utan det är en pågående process där vi ännu
inte vet slutresultatet. Därav har det varit viktigt att få in synpunkter, information och önskemål
kopplat till det faktiska planförslaget eftersom det konkretiserar vilken markanvändning som i
ett senare skede skulle vara tillåtet och inte på platsen. Detta är också underlaget för vidare
bedömningar och beslut kring lämplig markanvändning.
Undersökningen finns tillgänglig för den som vill ta del av den. Det är en allmän handling som
kan begäras ut av den som är intresserad. Kommunen har lämnat ut begärda handlingar utan
hinder och utan dröjsmål. Vidare svar på synpunkter kring undersökningen bemöts i anslutning
till respektive synpunkt.
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Vad gäller LIS-områden och översikts- och tillväxtplan, se bemötande i förra rutan. Att
kommunen hänvisar till andra relevanta kommunala dokument med utredningar gjorda utifrån det
dokumentets ramar bedöms inte som cirkelresonemang. Snarare visar det på ett sammanhang i de
kommunala beslutsvägarna då utveckling sker inom utpekade områden och undersöks närmare
utifrån relevant skala inom varje process.
”Undersökning” i plansammanhanget är en specifik lagterm utifrån detaljplaneprocessen och
styrs av Miljöbalken (1998:808). Tidigare hette detta ”behovsbedömning” vilket kan anses
mindre missvisande än ”undersökning” i detta sammanhang. Undersökningen innebär enligt
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lagtexten i Miljöbalken att myndigheten eller kommunen ”identifierar omständigheter som talar
för eller emot en betydande miljöpåverkan” och ”samråder i frågan om betydande miljöpåverkan
med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen
inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.”
Undersökningens syfte är alltså inte att vara en uttömmande redovisning av samtliga
bedömningar som kommunen gjort. Undersökningen identifierar omständigheter som talar för
eller emot en betydande miljöpåverkan och som bedöms behöva behandlas vidare i
planbeskrivningen och processen.
Det kan finnas konsekvenser och påverkan på ett riksintresse utan att det innebär att det kan anses
strida mot riksintresset som helhet. Kommunen gör i detaljplaneprocessen bedömningen om
påverkan och konsekvenserna är på en nivå som kan antas leda till påtaglig skada på riksintresset
eller inte.
Planen omfattar en småskalig verksamhet med tillfällig övernattning och innefattar inte
användningar som kan anses leda till påverkan på intilliggande vattenmiljöer.
Genom en utveckling av platsen skapas möjligheten för fler personer att idka friluftsliv i området.
Detta kan exempelvis vara genom verksamheten, genom tillgängliggörandet av området eller
genom ökad kännedom om området.
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Enligt tillgängligt material från Riksantikvarieämbetet och öppna geodata finns inga
fornlämningar inom planområdet, men runt planområdet precis som även identifierats i översiktsoch tillväxtplanen. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet
med 2 kap 10 § kulturminneslagen (KML), omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
KML gäller oavsett om man har en antagen detaljplan eller inte!

Kommunen styr markanvändningen på platsen och vad samt hur mycket som är tillåtet att
bebygga. Verksamheten som planeras är småskalig och exploateringen är enligt föreslagen
detaljplan begränsad. Utifrån vad som får byggas på platsen, platsens förutsättningar, tillåten
placering av byggnader tillsammans med övriga aspekter som identifierats i undersökningen
anser kommunen att detta inte kommer att påverka ovannämnda aspekter negativt.
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Riktvärden för buller invid bostäder regleras i plan- och bygglagen, miljöbalken och
förordningar. Detaljplanens genomförande bedöms inte leda till risk för överskridande av
gällande riktvärden. Motorfordon är generellt förenade med en viss ljudbild, där vissa fordonsslag
kan upplevas mer störande än andra. I takt med övergången till fyrtaktsmotorer i snöskotrar och
utvecklingen av eldrivna fordon överlag finns förutsättningar för minskad störning från oönskat
ljud. Det stämmer att kommunen gjort bedömningen att planens genomförande inte anses
medföra den typen av störningar som kan innebära risker för hälsa och säkerhet, enligt vad som
anges i urklippet från undersökningen. Själva ärendet kring eventuellt tidigare förorenad mark har
utretts av kommunen utifrån vittnesmål, foton, information och tips som inkommit. Miljökontoret
har utfört platsbesök, inspektion och intervjuer med personer som bedömts ha kännedom eller på
annat sätt kunnat tillföra information i ärendet. Av det samlade underlag som finns i ärendet tyder
inget på att marken är förorenad, varför förorenad mark inte bedömts utgöra en identifierad risk i
Undersökningen.
Återigen behöver denna undersökning ses utifrån lagstiftningens begrepp och syfte i detta skede
av planprocessen.
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Det som är beskrivet i minnesanteckningarna är en förenkling av frågan kring betydande
miljöpåverkan utifrån att det är många aspekter som spelar in i bedömningen kring detta.
Samtliga aspekter som finns beskrivna i undersökningen, även de som bedöms inte behöva
fördjupas vidare i planbeskrivningen har diskuterats och bedömts för att komma fram till ifall de
är av vikt för vidare utredning eller beskrivning. De aspekter som inte står nämnda eller beskrivna
har alltså bedömts att de inte påverkar eller påverkas av planen och därav inte behöver vidare
behandling i detta ärende, som exempelvis erosion.
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Stora delar av fastigheten är påverkad av människan, den är bebyggd sedan länge och det har
även tidigare varit liv och rörelse på platsen.
Enligt plan- och bygglagen ska en kommun vid upprättande eller ändring av en detaljplan
undersöka om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vad
som kan anses vara betydande miljöpåverkan eller var gränsen för betydande miljöpåverkan går
är inte närmare preciserat i lagstiftningen, varför en kommun måste göra en bedömning i varje
enskilt fall. Ändring av en markanvändning till annan typ av markanvändning, storleken på
planerad åtgärd, ökning av antalet fordonsrörelser etc. innebär således inte per automatik en
”betydande miljöpåverkan” i lagstiftningens mening.
Definitionen av vad som menas med ”action” i detta sammanhang och i vilken ordningsföljd
dessa ord kommer i exploatörens presentation är utanför den kommunala detaljplaneprocessen.
För mer detaljerad information kring verksamheten och information kring denna hänvisas till
exploatören själv.
Vad gäller exempelvis lerduveskytte finns det regler. Utgångspunkten är att man får göra vad
man vill på sin egen mark. Det inskränks dock av vissa bestämmelser. Skjutning på egen mark
innanför detaljplan kräver tillstånd av Polismyndigheten, det framgår av 3 kap 6§ ordningslagen.
Utanför detaljplanelagt område är det tillåtet att skjuta, men är det inte egen mark krävs tillstånd
från markägaren. Det får inte heller orsaka bullerstörning för närboende.
Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det endast är tillåtet att köra
vattenskoter i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag från det
generella förbudet. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att körning med vattenskoter är tillåten
utanför de allmänna farlederna i Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommun. Inga andra områden
är alltså tillåtna.
Vad gäller de övriga aktiviteter som nämns så kan dessa ske på platsen även utan detaljplanens
genomförande – skoterkörning, fyrhjulingskörning, båttrafik. Dessa kan alltså ske på både denna
platsen eller någon annanstans i området oavsett. Detaljplanen reglerar bebyggelsen och sätter
ramar där för vad som är tillåtet genom att begränsa skalan för vad som är möjligt att göra. I
övrigt kan inte kommunen styra privata verksamheter mer här än någon annanstans.
Trafikverket ansvarar för vägen och har inkommit med ett yttrande i samrådsskedet. De har inget
att erinra kopplat till vägen och planens genomförande.
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Det stämmer att det finns en kulturhistoriskt bevarandevärd bro i området. Detta utgör dock inget
hinder för detaljplanen.
Gällande riskbedömning och erosion. Detta har behandlats och bedömts av kommunen, se
tidigare bemötande i detta yttrande.
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Kommunen kan inte styra vilken verksamhet ett företag vill ha, hur denne bedriver det eller vilka
denne väljer att samarbeta med. Om företaget får ekonomi i sin verksamhet är inte en fråga för
kommunen. Kommunen styr markanvändningen på platsen och vad samt hur mycket som är
tillåtet att bebygga. Verksamheten som planeras är småskalig och exploateringen är enligt
föreslagen detaljplan begränsad. Kommunen står inte med varken några risker eller kostnader i
detta om företag skulle gå i konkurs, det är ett privat bolag.
Motiven till både LIS-området som sådant finns att läsa i översikts- och tillväxtplanen och även
för platsen i sig i planbeskrivningen i detaljplanen. Enligt ovan, som precis som det nämns även
står i planbeskrivningen, så framgår tydligt på vilken grund strandskyddet bör upphävas inom
detaljplan på denna plats och stöd finns även i översikts- och tillväxtplanen.
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Den geotekniska undersökningen visar inte att marken är olämplig utan synliggör markens
förhållanden för vidare byggteknisk planering, vilket innefattar hantering av grundvatten, både
under byggfasen och för de tekniska anläggningar som krävs, såsom spillvattenanläggning.
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Översvämningsrisken behandlas i planbeskrivningen. Planbestämmelser finns också i plankartan
för att säkerställa bebyggelsen utifrån ett 100:årsflöde.
Gällande förorenad mark och fornlämningar, se bemötande tidigare i detta yttrande.
Se tidigare bemötanden gällande LIS och översikts- och tillväxtplanen gällande att platsen
bedömts som lämplig för etablering av verksamhet. Flertalet olika lämpliga alternativ fanns på
bordet i ett tidigt stadie men av presenterade alternativ valde exploatören att gå vidare med denna
plats och kommunen utreder nu frågan vidare genom denna detaljplaneprocess.

Se tidigare bemötanden gällande LIS och detaljplaneprocessen.
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Citatet kommer ifrån en sida i översikts- och tillväxtplanen som beskriver LIS-områdena Av1,
Av2, Av2b, Av2c, Av3, N1, G1, G2, G3 och G4. Det citat som står ovan handlar inte om det LISområde som är aktuellt i denna detaljplaneprocess utan om ett annat område, redan
detaljplanelagt område. På Gvellikudden finns en redan laga kraft-vunnen detaljplan för hotell
och testverksamhet och dessa kringliggande LIS-områden skulle kunna stärka upp
rekryteringsunderlaget för en framtida verksamhet där, precis som även står i översikts- och
tillväxtplanen. När detaljplanen för Gvellikudden togs fram och vann laga kraft 2015-02-11 fanns
en intressent för tilltänkt verksamhet där. Etableringen blev därefter inte av men detaljplanen för
området finns fortfarande kvar med tillhörande etableringsmöjligheter och föreslaget testområde.
Det är den verksamhet citatet syftar till och det är inte kopplat till Västra Granuddenetableringen.
Minnesanteckningarna är korrekta i frågan och det finns ingen intressent eller företag som på
senare tid visat intresse för att nyttja det testområde som ligger utlagt i översikts- och
tillväxtplanen och det är som sagt inte aktuellt kopplat till denna plan.

Privatperson
Som kommuninnevånare samt ägare till bostadsfastighet på samhället och en fritidsfastighet vid Storavan,
blir jag väldigt orolig över planer för Västra Granudden 1:11. Jag har länge trott tro att ni har velat det bästa
för kommuns innevånare, naturen, miljön och framförallt velat ha ett fint samarbete mellan samebyarna
och er i denna kommun.
Denna situation är ny för mig, men under resans gång förstår jag förtvivlan från samerna och hur
motarbetade dom är i många ärenden.
Min familj började spendera sin fritid i början av 50 talet i Renviken och byggde sedan en egen stuga under
1955.
Orsaken till valet av plats var den orörda natur och det lugn och ro som fanns i området, det tilltalade
familjen. De flesta av stugorna uppfördes för rallarna, som bodde där under inlandsbanans uppbyggnad.
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Det samspel som råder mellan boende/fritidshusägare, naturen, djuren och samerna är något som man ska
vara rädd om. Det förtroendet är upparbetat under väldigt många år och är oerhört viktigt för området. Det
finns björn, älg, ren, räv, lo, och ett otroligt rikt fågelliv, för att inte glömma det liv som är under vattenytan.
Under de sista åren har det tillkommit ett 15-tal nya fritidshus i området, och det kräver väldigt mycket av
oss alla så det fina samspelet fortsätter. Rennäringen är väldigt utsatt som det redan är, och här lägger ni
till planerna om den nya hotellanläggningen.
En verksamhet med turism, hotell, stugor som ni säger inte kommer att förändra något? Den stora
förloraren är rennäringen, med betesland samt två stycken flyttleder i området. Detta är ett riksintresse
och ni menar att det blir ingen försämring för dessa? Jag som privatperson tycker givetvis inte om
exploateringen, då området redan är max exploaterat.
Att se när Svaipa Sameby kommer med sina renar vid vårflytten är en otrolig upplevelse, man får absolut
inte röras i området, utan befinna sig långt i bakgrunden för att inte störa. Vid minsta förändring så vänder
flocken och samebyn måste börja om och samla ihop dom igen. Det finns även en viloplats inne i Krokvik,
alldeles brevid den tilltänkta anläggningen, som nu kommer att försvinna. Renarna kommer aldrig att våga
gå förbi… Även Mausjaur har flyttled mitt emot platsen (Västra Granudden 1:11) som även där störs av
planerna. Alla samebyarna är emot dessa tilltänkta planer, och det verkar inte bekymra exploatören eller
er.
Exploatören säger att turisterna söker den tysta naturen, vilket i mina öron är motsägelsefullt, då det gäller
aktiviteter som skoter, fyrhjulingar, motorcyklar och lerduveskytte!??
Men på vilkas bekostnad blir det, jo rennäringen i första hand och även vi bofasta/fritidshusägare som bor
och verkar här sedan generationer. Hur kan ni tycka att det är rätt, att bifalla en exploatör, som tillgodoser
tillresta turister i grupper, på vår bekostnad, vi som faktiskt lever och verkar här på helårsbasis?
Tiden med skotrar och fyrhjulingar sker i direkt anslutning till när vajorna är dräktiga, flytten av hjordarna,
då det är extremt viktigt med lugn och ro. Och vi som har hus/fritidshus som sökt oss till platsen för just
lugn och ro samt vila.
Sedan finns det stora risker för marken på fastigheten. Fastigheten löstes in av Vattenregleringsföreningen
när sjön skulle regleras, för att marken var otjänlig. Sedan köpte nuvarande ägare tillbaka tomten, och helt
plötsligt är den helt ok att bygga en hotell/ stuganläggning på? Huset som finns på tomten har stått med
vattenfylld källare under åtskilliga av år.
Enligt SGU’s karta om genomsläpplighet för aktuell tomt, så är bedömningen för spridningsrisken av bl.a.
förorenade ämnen från olyckor mm = hög genomsläpplighet. Sen vet man även om att grundvattennivån
ligger på drygt en meter. Det borde väl komma upp en röd flagg även för er?
Ni som kommun, har åkt runt och kollat boendes samt fritidshus på avlopp/toa lösningar. Detta på grund av
utsläpp och nedsmutsning samt övergödning i sjöar och vattendrag. Då borde ni nog tänka över
lämpligheten i detta ärende, just på grund av grundvattennivån samt genomsläpplighet, då riskerna är
extremt höga.
Enligt information så har exploatören varit i kontakt med en ägare av bl.a. hotellverksamhet. Vid detta
möte/kontakt konstaterades att det finns ingen möjlighet att få detta projekt att gå ihop, rent ekonomiskt.
Varför ser inte vår kommun chansen att hjälpa/stötta de redan fungerande verksamheter på orten. Som
det råder nu i denna osäkra tid, hjälpa de som redan har svårt.
Tycker även att man borde göra en bakgrundskoll på inblandade i ärendet, så inga överraskningar kommer
fram…
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Är väldigt orolig och förvånad hur detta kan ha kommit så långt fram i planeringen, med alla punkter som
ligger mot exploateringen. Det gäller riksintresse för rennäringen, miljöproblemen, fastighetens lämplighet,
kommuninnevånarnas motstånd. För vem är det viktigast att kommunen verkar för?

Synpunkter noterade.
All mark inom kommunen, förutom tomtmark, utgör även någon samebys marker vilket innebär all
ytterligare exploatering innebär någon form av påverkan på rennäringen. En god dialog mellan de
areella näringarna inom kommunen är en framgångsfaktor för alla parters möjlighet att utvecklas och
för att undvika konflikter. Det kan finnas konsekvenser och påverkan på ett riksintresse utan att
det innebär att det kan anses strida mot riksintresset som helhet. Kommunen gör i
detaljplaneprocessen bedömningen om påverkan och konsekvenserna är på en nivå som kan antas
leda till påtaglig skada på riksintresset eller inte. Påverkan på rennäringen besvaras utifrån
samebyarnas egna synpunkter och yttranden.

Kommunen kan inte styra vilken verksamhetsinriktning ett företag vill ha, hur denne bedriver det
eller vilka denne väljer att samarbeta med. Om företaget får ekonomi i sin verksamhet är inte en
fråga för kommunen. Kommunen styr markanvändningen på platsen och vad samt hur mycket
som är tillåtet att bebygga. Verksamheten som planeras är småskalig och exploateringen är enligt
föreslagen detaljplan begränsad. Kommunen har dessutom inte tagit ett slutgiltigt beslut i frågan
om bifall, som yttranden framför. Slutgiltigt beslut kommer först vid ett eventuellt antagande av
planen, vilket inte är där vi är i processen nu. Samrådet syftar till att samla in information,
synpunkter och önskemål för att få fram ett så bra planunderlag som möjligt.
Grundvattenförhållandena på platsen är inte ett hinder för byggnation. Kunskap om de lokala
grundvattenförhållandena är emellertid avgörande vid projektering av mark, byggnader och
anläggningar.
Frågan om förorenad mark har utretts av kommunen utifrån vittnesmål, foton, information och
tips som inkommit. Miljökontoret har utfört platsbesök, inspektion och intervjuer med personer
som bedömts ha kännedom eller på annat sätt kunnat tillföra information i ärendet. Av det
samlade underlag som finns i ärendet tyder inget på att marken är förorenad. Se även bemötande
under länsstyrelsens yttrande gällande förorenad mark för ytterligare information.
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag har enligt deldom 7 mars 1958 från vattendomstolen
blivit ålagda att lösa in fastigheten med hänvisning till att skadorna av regleringen på fastighetens
inägomark blir så stora att de medföra synnerligt men för jordbruksdriften. I oktober samma år
fick Skellefteälvens Vattenregleringsföretag lagfart på fastigheten. Mangårdsbyggnaden och
några av ekonomibyggnaderna blev kvar, tanken med detta var att de skulle användas för
fritidsändamål, enligt Skellefteälvens Vattenregleringsföretag. I september 1964 köptes
fastigheten tillbaka av de tidigare ägarna igen. Sammanfattningsvis så skedde inlösningen av
fastigheten inte på grund av att den var olämplig för bebyggelse utan för de skador som
regleringen skulle kunna ge på fastighetens dåvarande jordbruk.
Kommunen ser positivt på att det har tillkommit fritidshus den senaste tiden i området och ser
positivt på en vidare utveckling med fritidshus i området, vilket också lyfts i översikts- och
tillväxtplanen. Kommunen stödjer de lokala företagen i den mån det är möjligt och tillåtet och
kommunen ser positivt på att fler verksamheter vill etablera sig i Arvidsjaur. Kommunen ser
positivt på att företag som skapar utveckling och lokala arbetstillfällen vill etablera sig i
kommunen. Tillsammans innebär detta ett starkare underlag i kommunen för att behålla tjänster
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och service till medborgarna här. Med en åldrande befolkning är det viktigt att åtminstone
bibehålla servicenivån för medborgarna och i en liten kommun spelar alla satsningar större roll än
i en stor kommun för att kunna uppnå detta.
Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.

Privatperson

Jag är född i Arvidsjaur 1945 och har sedan dess tillbringat sommarveckor i familjens stuga i Renviken. Med
undantag från skogsbolagens bitvis hänsynslösa kalhyggen har jag kunnat njuta av de stora skogarna,
tystnaden och det rena vattnet.
Efter flytt söderut och familjebildning har vistelserna i Renviken fortsatt. Mina barn har kommit att
uppskatta livet där lika mycket som jag. Vi har kommit att dela uppfattningen att livet i Renviken har ett
oskattbart värde som kontrast till det framväxande samhället med dess stress, högteknologi, buller och
nedsmutsning.
Det är därför med beklämning som jag har tagit del av information om en planerad hotellverksamhet.
Inriktning på denna verkar vara något slags safariverksamhet där gäster från Centraleuropa ska flygas in och
under några dagar begapa vildmarken med hjälp av fyrhjulingar, snöskotrar och motorbåtar. Det är märkligt
att kommunen vill se en sådan utveckling som verkar tondöv inför tidens krav på miljöhänsyn och hållbar
turism.

Synpunkter noterade.
Verksamheter behöver följa rådande lagstiftning vad gäller exempelvis både motortrafik och
miljöhänsyn m.m. Detta gäller oavsett om gästerna flyger in utifrån eller är lokala.
Besöksnäringen är viktig för kommunen och är en av de sammantaget största branscherna, vilket
också beskrivs djupare i översikts- och tillväxtplanen. Fler turistföretag skapar förutsättningar för
en bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Detta
sammantaget påverkar den kommunala ekonomin i positiv riktning. Kommunen bedömer därför att
besöksnäringen är av stort allmänt intresse och aktuell detaljplan bedöms bidra till detta.
Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.

Ordförande i Avaviken VVO & ordförande i hemmansägarnas
fiskerättsförening

I egenskap av Ordförande i Avaviken VVO, Ordförande i hemmansägarnas fiskerättsförening och ägare av
fastigheten Gullön 14:5 (delar av Renviksundet) har jag ingenting att erinra mot det planerade hotellet. I
stället vill jag berömma er för ett utomordentligt underlag och hoppas att ni beviljar bygglov för
fastigheten. Ni har mitt fulla stöd och välsignelse.

Synpunkter noterade.

Två privatpersoner

Vi önskar lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Västra Granudden 1:11 i Arvidsjaurs
kommun.
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Synpunkter:

Vi yrkar på att följande synpunkter bör beaktas gällande detaljplanen för Västra Granudden 1:11 i
Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län. I det följande utvecklas synpunkterna punkt för punkt under
dessa sammanfattande rubriker.
 Översvämningsrisk.
 Miljöpåverkan.
 Exploatörens verksamhet.
 Fastighetsägare i direkt anslutning till exploatörens planerade verksamhet.
Översvämningsrisk
Vi anser att den föreslagna bebyggelsen på fastigheten Västra Granudden 1:11 är direkt olämplig för
bebyggelse på grund av att marken är vattensjuk. Till kommunens och exploatörens kännedom bör
noteras att fastigheten Västra Granudden 1:11 1955 pga. av vattenkraftsutbyggnaden löstes in av det
dåvarande kraftverksbolaget. De omfattande vattenregleringarna av Storavan ansågs vid tiden vara så
stora att bebyggelsen på platsen riskerade betydande översvämningar. De dåliga markförhållandena är
naturligtvis en konsekvens av att fastigheten i perioder varit utsatt för höga vattennivåer, och därvidlag
en gång i tiden löstes in från den dåvarande fastighetsägaren. Det faktum att Västra Granudden 1:11
lösts in pekar naturligtvis, dels på vilka betydande risker bebyggelse av fastigheten
anses utgöra med avseende på t.ex. människors hälsa eller säkerhet, risken för olyckor, översvämning
eller erosion. Men den tidigare inlösen av fastigheten ger dels också vid handen orsaken till att
markförhållandena vid Västra Granudden 1:11 är direkt olämpliga för bebyggelse. Vi är av den
uppfattningen att etablerandet av en turism och hotellverksamhet på en fastighet som tidigare
exproprierats på grund av att marken ej bedömts tåla någon form av bebyggelse är ytterst ogenomtänkt.
Det finns följaktligen alltför stora risker med etablerandet av en hotell verksamhet med betydande
miljöpåverkan på Västra Granudden 1:11, eftersom de dåliga markförhållandena en gång i tiden
orsakats av betydande översvämningar. Unika oersättliga miljövärden skulle pga. av etableringen av
hotell verksamhet på fastigheten kunna komma till skada på grund av översvämningsrisken och dåliga
markförhållanden.

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag har enligt deldom 7 mars 1958 från vattendomstolen
blivit ålagda att lösa in fastigheten med hänvisning till att skadorna av regleringen på fastighetens
inägomark blir så stora att de medföra synnerligt men för jordbruksdriften. I oktober samma år
fick Skellefteälvens Vattenregleringsföretag lagfart på fastigheten. Mangårdsbyggnaden och
några av ekonomibyggnaderna blev kvar, tanken med detta var att de skulle användas för
fritidsändamål, enligt Skellefteälvens Vattenregleringsföretag. I september 1964 köptes
fastigheten tillbaka av de tidigare ägarna igen. Sammanfattningsvis så skedde inlösningen av
fastigheten inte på grund av att den var olämplig för bebyggelse utan för de skador som
regleringen skulle kunna ge på fastighetens dåvarande jordbruk.
Kommunen anser inte att det föreligger någon risk för människors hälsa eller säkerhet, risk för
olyckor eller erosion kopplat till fastigheten i sig eller till genomförandet av detaljplanen. Det
finns en möjlig översvämningsrisk och den behandlas i planhandlingarna. Det har därav även
förts in ett antal planbestämmelser i plankartan för att säkra tillkommande bebyggelse utifrån just
översvämningsrisken. Utifrån markförhållanden och tidigare nämnda aspekter både i yttrandet
och bemötandet anses kommunen inte att marken skulle vara olämplig för bebyggelse enligt
planen.
Varken kommunen eller länsstyrelsen har identifierat någon risk att oersättliga miljövärden skulle
gå förlorade till följd av planens genomförande (eller översvämningar).
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Miljöpåverkan
Vi tycker att detaljplanen saknar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för etablering av hotell- och
turismverksamhet på Västra Granudden. Projektets omfattning kommer som vi ser det att leda till en
betydande miljöpåverkan, och därav anser vi att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning är
nödvändig för en korrekt handläggning av projektet.

Enligt 4 kap 34 § PBL ska en genomförandet av en detaljplan antas medföra en betydande
miljöpåverkan om planområdet tas i anspråk för ett hotellkomplex eller en fritidsby med
tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse. Kommunen har gjort bedömningen
att planerad byggrätt, avseende ändamål och omfattning, inte bedöms medföra sådan
omgivningspåverkan att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen
anser med andra ord inte att föreslagen byggrätt är av sådan skala och omfattning att det är att
jämställa med ett hotellkomplex och har därav inte upprättat en MKB.
Exploatörens verksamhet
Vi tycker att den föreslagna detaljplanen i stor utsträckning saknar alla former av krav från kommunens
sida vad gäller vilken verksamhet exploatören tänkt bedriva? Efter vad vi har förstått har exploatören för
det första aldrig tidigare sysslat med hotell- och turismverksamhet. Utan det har snarare rört sig om
eventverksamhet med bilar i fokus. Varför vill han nu plötsligt syssla med småskalig turistverksamhet
med fokus på naturupplevelser, och inte bilkörning på is som exploatören vanligtvis bedriver? För det
andra är det verkligen möjligt att få ekonomisk lönsamhet i detta småskaliga hotell- och turismprojekt?
Hotell- och turismverksamheten ska ju inte vara öppet året runt. Finns det en dold agenda från
projektörens sida, som i det långa loppet innebär t.ex. bilkörning eller biltestverksamhet? För det tredje
finns det ju redan motsvarande anläggningar i regionen för denna typ av turismverksamhet. För att
avslutningsvis summera upp våra synpunkter så tycker vi att Arvidsjaur kommun lite mer stringent och
utförligt i detaljplanen borde redovisa exploatörens tänkta verksamhet. Det skulle som vi ser det i så fall
vara önskvärt att skriva någon form av exploateringsavtal med exploatören, så att det i inte på
fastigheten Västra Granudden 1:11 slutar med att verksamheten blir något helt annat än vad det från
början var planerat för.

Kommunen kan inte styra vilken verksamhet ett företag vill ha, hur denne bedriver det eller vilka
denne väljer att samarbeta med. Om företaget får ekonomi i sin verksamhet är inte en fråga för
kommunen. Kommunen styr markanvändningen på platsen och vad samt hur mycket som är
tillåtet att bebygga. Verksamheten som planeras är småskalig och exploateringen är enligt
föreslagen detaljplan begränsad.
Planen medger ingen biltestverksamhet eller motorbanor och detta har inte heller varit aktuellt i
detta ärende.
Det stämmer att det finns andra aktiva turistföretag inom kommunen och regionen.
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. Fler turistföretag skapar förutsättningar
för en bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Detta
sammantaget påverkar den kommunala ekonomin i positiv riktning. Kommunen bedömer därför att
besöksnäringen är av stort allmänt intresse och aktuell detaljplan bedöms bidra till detta.
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Fastighetsägare i direkt anslutning till exploatörens planerade verksamhet
I egenskap av fritidshusägare av fastighet Lilla Bäcknäs 1:3 som på ena sidan är närmaste grannar till
det planerade projektet, så känner vi en stor oro över att den planerade verksamheten på Västra
Granudden 1:11 ska leda till ökade störningar i detta natur- och rekreationsområde. Det senare gäller
inte bara för störningar under själva byggprocessen, utan även i form av ökad vägtrafik samt motortrafik
som t.ex. skoteråkning, motorcykel, båttrafik, vattenskotrar, bilkörning etc. En ökad grad av s.k.
småskalig turism leder indirekt även till en ökad grad av mänsklig aktivitet i närområdet, vilket givetvis
innebär konsekvenser för oss som fritidshusägare.

En verksamhet på platsen kan leda till ökan mänsklig aktivitet, vilket även ytterligare fritidshus
kan göra. All den verksamhet (förutom vattenskoterkörning) som nämns ovan kan ske på platsen
och i området oberoende av om denna plan genomförs eller om just denna verksamheten kommer
till eller ej. Det som planprocessen prövar är markens lämplighet för den användning som
föreslås. I detaljplanen regleras markens användning samt tillåten byggrätt. Byggrättens storlek
kan på så vis regleras för att styra alt. begränsa en verksamhets storlek, vilket gjorts i aktuellt
detaljplaneförslag.
Skotertrafik förekommer redan idag i området kring Storavan. Detaljplanens genomförande anses
inte bidra till en ökad ljudbild i området.
Vad gäller vattenskoter: Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det
endast är tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna
beslutat om undantag från det generella förbudet. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att
körning med vattenskoter är tillåten utanför de allmänna farlederna i Haparanda, Kalix, Luleå och
Piteå kommun. Inga andra områden är alltså tillåtna.
Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.

Privatperson med familj

Vi har stuga ca 500m från planerat hotellbygge på Västra Granudden och är emot en
byggnation/etablering avhotell bygge och kommersiell verksamhet där.
I dagsläget är området Renviken-Avaviken ett ställe dit många tar sig för att kunna koppla av och
få njuta av naturen med fiske jakt eller bara avkoppling med familj. Turismen har inte hunnit dit
vilket gör det till ett ställe där många väljer att köpa stugor på eller vistas vid, just för att komma
undan och njuta av det som är.
Många utländska företag etablerar verksamhet i Arvidsjaur och vill nyttja våra resurser med
låvord om arbeten och ekonomiska vinningar för kommunen. Men vid granskning av flertalet
företag kan man se att flertalet nyttjar utländsk arbetskraft för sina verksamheter då den är
billigare. Många utländska företagare väljer att fortsatt utnyttja systemet trotts löften till
kommun och innevånare om att det skall gynna samhället, vilket är något som vi sällan får se!
Kommunen borde tänka mer långsiktigt och mer på sina innevånare och inte utländska
intressenter. Turism är bra, men rätt hanterad och är en kortsiktig och skör lösning för skapa en
levande kommun.
Lika så är vår miljö skör och de resurser som vi i kommunen stoltserar med att vi har.
Vildmarken, tystnaden, de natursköna upplevelserna försvinner när vi exploaterar dem för
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mycket. Många av de turistdrivande företagen visar också på en oförståelse för bevarandet av de
områden som vi vill bevara.
Vi får inte glömma att det är vinstdrivande företag som utan omtanke lämnar en verksamhet om
den inte är lönsam, vilket kan få konsekvenser om verksamheten köps av intressenter som har
olika eller andra intressen.
Det är konstigt att man från kommunens sida inte väljer att erbjuda och utveckla ett område så
som Vittjåkk, vilket i detta fall skulle kunna ge mycket tillbaka även till de som är bofasta i
kommunen.
Låt oss kommuninnevånare ha en tillflyktsort från den turismen och utländska testverksamhet
som tagit stor del av våra tidigare så natursköna och lugna miljö.
Låt oss slippa nedskräpning, eller musik från hotellbaren när vi vill komma bort med våra familjer
och vänner.
Ett hotellbygge med kommersiell verksamhet på Västra Granudden kommer att skada den
natursköna och lugna miljön vid Renviken-Avaviken och även förtroendet för vår kommuns
omtanke om kommunens miljö och intressen för dess innevånare!

Synpunkter noterade.
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. Fler turistföretag skapar förutsättningar
för en bibehållen eller utvecklad service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Detta
sammantaget påverkar den kommunala ekonomin i positiv riktning. Kommunen bedömer därför att
besöksnäringen är av stort allmänt intresse och aktuell detaljplan bedöms bidra till detta.

Kommunen har inte ekonomi att driva Vittjåkks skidanläggning. Det ligger därför ute som ett
försäljningsprospekt i hopp om att en aktör ska vilja köpa det, starta upp det på nytt och driva det.
För att möjliggöra detta drev kommunen en annan detaljplaneprocess i det ärendet för att
möjliggöra för den försäljning som nu ligger ute, just för att öppna upp möjligheter för någon
annan med ekonomisk möjlighet att driva det. Entreprenören för detta projekt har fått information
om att Vittjåkk ligger ute till salu men har inte visat något intresse av att köpa anläggningen.
Kommunen styr markanvändningen på platsen och vad samt hur mycket som är tillåtet att
bebygga. Verksamheten som planeras är småskalig och exploateringen är enligt föreslagen
detaljplan begränsad. Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.

Privatperson

Här kommer mina synpunkter på förslag till detaljplan för Västra Granudden 1:11 i
Arvidsjaurs kommun Dnr. 2020-816
Nedan så kan ni finna motivering till varför jag tycker att denna detaljplan aldrig bör ha
påbörjats, varför processen borde ha avbrutits tidigare och varför detaljplan för Västra
Granudden 1:11 bör läggas ner.
Synpunkt noterad.
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Handlingar till detaljplan

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 30–31 §§
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 32 §
En aktuell grundkarta behövs som underlag till plankartan. Dessutom behövs under
hela planprocessen en aktuell förteckning över berörda fastighetsägare och andra
kända rättighetshavare.

Plankarta

30 § En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar
(plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå
hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för
olika områden.
Vad är anledningen till de generösa och enormt tillåtande egenskapsbestämmelser
som anges i plankartan? Varför tillåts en så omfattande byggnadsarea? Det anges
största sammanlagda byggnadsarea för område (e1) på 4 500 kvm men det anges inte
största byggnadsarea per byggnad. Det skulle ge exploatören rätt att inom (e1)
uppföra en byggnad med byggnadsarea 4 500 kvm! Låt säga i proportion 90 x 50 m!
Samma kritik riktar jag mot bestämmelserna för (e2) som ger rätt till sammanlagd
byggnadsarea på 800 kvm utan begränsning vad gäller största byggnadsarea per
byggnad! Då har exploatören rätt att uppföra en 800 kvm byggnad. Men (e3) anger 120
kvm som största byggnadsarea per byggnad men däremot anges inte största
sammanlagda byggnadsarea.
Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.
Detaljplanen är uppdelad med olika egenskapsområden. Samtliga egenskapsbestämmelser som
står inom samma område gäller tillsammans. Inom området ut mot udden har det bedömts vara
nödvändigt att vara mer precis kring reglering av största byggnadsarea per enhet (120 kvm) och
största tillåtna sammanlagda byggnadsarea av samtliga enheter är 800 kvm inom det området, av
hänsyn till rennäringen. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarean inom det andra området
minskatsfrån 4 500 kvadratmeter till 3 500 kvadratmeter, detta också med hänsyn till
rennäringen.
Det är en av de många anledningar till varför detta förslag är så bristfälligt och skulle få
sådana negativa konsekvenser på miljö, natur, kulturmiljö, rennäring, allemansrätt,
grannar och närboendes hälsa och livskvalitet. Att sedan tjänstepersoner har ett så
bristande omdöme att de under samrådsmöte hävdar att det inte kommer att påverka
förutsättningarna för renskötsel eftersom området redan är tagit i anspråk! Hur kan
man påstå att den verksamhet som exploatören uppger i detta förslag turistanläggning, hotell, restaurang, spa, garage/verkstad, stugor, båt- och badbryggor,
parkeringsplats (plus action, event, skotrar, 4-hjulingar, lerduveskytte, draghundar - till
att börja med…) är att jämföra med den verksamhet har bedrivits på fastigheten
tidigare - dvs ett familjelantbruk och sedan båttillverkning i ladugården. Fastigheten
är/var åtminstone fram till januari 2021 taxerad som lantbruksenhet. Ladugården revs
under hösten 2020 …
Det är en avsevärd skillnad mot dagens markutnyttjande med ett rött litet
bostadshus...
Men OM det mot allt förnuft skulle fattas beslut att genomföra planen så krävs det
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omfattande ändringar: bland annat precisering av bestämmelser (se nedan).
All utveckling på platsen innebär en skillnad från vad som varit innan. Platsen är dock präglad av
mänsklig närvaro och är redan bebyggd (exploaterad) i dagläget och har varit sedan lång tid
tillbaka. Den finns samtidigt i ett sammanhang av annan bebyggelse med liv och rörelse med
fritidshus och mänsklig aktivitet, varav kommunen hittills har gjort bedömningen att en påverkan
på rennäringen till följd av en vidareutveckling på platsen rimligen bör vara lägre här än på en
plats helt utan mänsklig påverkan och närvaro. Se vidare bemötande kring rennäring under
respektive samebys yttrande och minnesanteckningarna tidigare i detta dokument, samt vidare
beskrivning i planhandlingarna vad som ligger till grund för kommunens ställningstaganden
hittills i processen.
Det kan finnas konsekvenser och påverkan på rennäringen vid ett eventuellt plangenomförande,
vilket också beskrevs på samrådsmötet och även står i planbeskrivningen som varit ute på
samråd. Därför är planprocessen viktig för att i detta skede få in information, önskemål och
synpunkter både från allmänhet och från berörda samebyar för att kunna gå vidare med
bedömningen om det kan anses vara lämplig markanvändning. Kommunen gör i
detaljplaneprocessen bedömningen om påverkan och konsekvenserna är på en nivå som kan antas
leda till påtaglig skada på riksintresset eller inte.

Precisering av bestämmelser

Om planen skulle genomföras med den idag angivna verksamhetidén skulle det
innebära en sådan betydande omgivningspåverkan att användningen ska preciseras.
Eftersom kommunen kan precisera användningen, avgränsa användningen till en
specifik funktion, exempelvis för att undvika störningar måste jag påpeka den oro som
finns hos fastighetsägare och verksamhetsutövare (bl a berörda samebyar) för att
verksamheten kommer att bedrivas med annan inriktning än vad som idag anges av
exploatören. Förtydligande: oron är högst befogad utifrån den verksamhet som Tobias
Stöhr bedriver, har bedrivit eller varit partner i (SX Consulting GmbH,
Triple-X-Adventures). Fokus är och har varit action-, motor- eventverksamhet. Därför
finns det starka skäl till varför kommunen ska precisera bestämmelserna - med hänsyn
till den oro som detta exploateringsprojekt väckt och frågor kring i vems intresse
kommunen driver denna fråga. Det finns alltså stor anledning att agera och visa en vilja
att värna det lilla, lilla förtroende som kan finnas kvar för kommunen, folkvalda och
tjänstepersoner. Det framkom tydligt under det digitala samrådsmötet och jag vill
påpeka att kommunen ska beakta dessa synpunkter och säkerställa allmäna intressen.
“En precisering innebär att enbart det som anges i preciseringen är tillåtet. En preciserad
användningsbestämmelse ger alltså mindre utrymme för tolkning än då användningen inte
preciseras. En precisering innebär att planen blir mindre flexibel samtidigt som det blir
tydligt vilket ändamål som avses för området. Flera olika preciseringar av samma
användning kan finnas inom samma detaljplan.”
(Boverket PBL Kunskapsbanken)
Det ska anges preciserade användningsbestämmelser för tillfällig vistelse, och
användningsbestämmelser för kvartersmark; för parkering (parkeringsplatser,
bussparkering, garage, fordonstvätt, laddstolpar etc), tillfart och utfartsväg, hårdgjorda
ytor etc
Precisering av användningsbestämmelse för vattenområde; bryggor, förtöjningsplats,
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badplats etc.
Kommunen kan inte styra vilken verksamhet ett företag vill ha, hur denne bedriver det eller vilka
denne väljer att samarbeta med. Kommunen styr markanvändningen på platsen och vad samt hur
mycket som är tillåtet att bebygga. Verksamheten som planeras är småskalig och exploateringen
är enligt föreslagen detaljplan begränsad.
Bestämmelserna i plankartan är preciserade utifrån planens syfte. Det är endast tillfällig vistelse
som tillåts inom planområdet. Inga motorbanor eller industriverksamhet tillåts som möjliggör
exempelvis biltestverksamhet eller bilevent.

Planbeskrivning

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 30–31 §§
31 §
En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras
(planbeskrivning) ska finnas tillsammans med planen.
1. planeringsförutsättningarna,
2. planens syfte,
3. hur planen är avsedd att genomföras,
4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till
motstående intressen och planens konsekvenser, och
5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och
skälen för avvikelsen.
Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå
planen.
Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa
åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller
genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna
av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Lag
(2015:668) .
33 b §
Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11
a § andra stycket, ska skälen för bedömningen i den frågan anges i redovisningen
enligt 33 § första stycket 4. Lag (2020:76) .

Fastighetsförteckning

Under arbetet med att ta fram en detaljplan ska man normalt upprätta en
fastighetsförteckning. Denna förteckning visar vilka som är sakägare i
planärendet

Fastighetsförteckningen är formellt inte en del av detaljplanen utan utgör ett underlag
för planarbetet och ska ange vilka fastigheter som berörs av planförslaget och vilka
fastighetsägare med flera som är sakägare.
Berörda av planen är de fastigheter som till någon del omfattas av detaljplanen, men
enligt praxis även de som direkt angränsar till planområdet. Om planområdet gränsar
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till en gata eller väg, smalare grönstråk eller liknande räknas även fastigheter på andra
sidan som berörda. Även fastigheter på större avstånd kan vara berörda om deras
utnyttjande påverkas, exempelvis genom störningar från den verksamhet som ska
bedrivas inom planområdet.

Lokalisering - Olämplig

Erosion
Olämplig jordart - Belastning, Vibration, Stabilitet
Översvämning
Grundvatten
Genomsläpplig jordart
Värdefullt vatten
Riksintresse
Strandskydd
Kulturvärde
Fornlämningar och kulturmiljö
Landskapsbild
Oexploaterat
Vatten och avlopp
Vägens beskaffenhet (BD 922)
Markförorening - Efterbehandlingsansvar - Sanering
Saknas konsekvensanalys - Trafikflöden
Saknas konsekvensanalys - Hälsa, buller
Avstånd Argument LIS
En geoteknisk undersökning har gjorts. Den visar inte att marken är olämplig och synliggör
markens förhållanden för vidare byggteknisk planering. Av det samlade underlag som finns i
ärendet tyder inget på att marken är förorenad och frågan har utretts. Se tidigare bemötanden
kring förorenad mark, exempelvis bemötandet under länsstyerlsens yttrande.
Konsekvenser som enligt kommunen anses kan komma av planens genomförande eller som i
övrigt ansetts nödvändiga att behandla i planen finns att läsa om i planbeskrivningen.

Landskapsbild
Område av riksintresse för rennäring
Värdefullt vatten
Mellankommunal samordning
Skellefteå kommn och ytvatten

Kulturmiljö

Utredning saknas. FMIS
Planens genomförande bedöms inte komma påverka Skellefteå kommun eller deras ytvatten.
Enligt tillgängligt material från Riksantikvarieämbetet och öppna geodata finns inga
fornlämningar inom planområdet, men runt planområdet precis som även identifierats i översiktsoch tillväxtplanen. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet
med 2 kap 10 § kulturminneslagen (KML), omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
KML gäller oavsett om man har en antagen detaljplan eller inte!
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Betydande miljöpåverkan?

Kommunens bedömning att detaljplanen inte kan antas innebära betydande
miljöpåverkan saknar förankring i data, lagprövning, praxis, metodik och logik.
Planbeskrivningen beskriver kravet på undersökning (enligt 6 kap. Miljöbalken) och att
kommunen genomfört en sådan:
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.
(Planbeskrivning s. 2)

Bristande transparens och insyn

Det har skett utan att informera, eller föra en dialog med, de fastighetsägare,
verksamhetsutövare, andra berörda med intressen - trots att de har rätt till insyn. De
kunde även ha bidragit med information som skulle höjt kvaliteten på sluthandlingen.
Undersökningen som genomfördes den 23 november 2020 finns inte bifogad till
detaljplanen eller i listan över relaterade handlingar på kommunens hemsida. Inte
heller anges det ett diarienummer, någon dokumentbenämning eller annan märkning
som ökar möjligheten till insyn. Det krävdes en begäran om kopia av allmän handling
för att dokumentet skulle bli tillgängligt.
“Undersökning om betydande miljöpåverkan. Detaljplan för del av Västra Granudden
1:11 (2020-11-23 Dnr. 2020/691)”
Benämningen undersökning är vilseledande - det är en självskattning. Den bedömning
som görs är varken motiverad eller rimlig. Att motivera sin bedömning med att man
gjort en bedömning är mer än en logisk kullerbytta.
Jag vill för tydlighetens skull återger citera “Undersökning om betydande
miljöpåverkan”:
Undersökningen finns tillgänglig för den som vill ta del av den. Det är en allmän handling som
kan begäras ut av den som är intresserad, vilket också har skett. Kommunen har lämnat ut
begärda handlingar utan hinder och utan dröjsmål.
”Undersökning” i plansammanhanget är en specifik lagterm utifrån detaljplaneprocessen och
styrs av Miljöbalken (1998:808). Tidigare hette detta ”behovsbedömning” vilket kan anses
mindre missvisande än ”undersökning” i detta sammanhang. Undersökningen innebär enligt
lagtexten i Miljöbalken att myndigheten eller kommunen ”identifierar omständigheter som talar
för eller emot en betydande miljöpåverkan” och ”samråder i frågan om betydande miljöpåverkan
med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen
inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.”
Undersökningens syfte är alltså inte att vara en uttömmande redovisning av samtliga
bedömningar som kommunen gjort. Undersökningen identifierar omständigheter som talar för
eller emot en betydande miljöpåverkan och som bedöms behöva behandlas vidare i
planbeskrivningen och processen.

Slutsats om fortsatt utredningsbehov:

Kumulativa effekter för rennäringen ska belysas i detaljplaneprocessen. Samråd ska ske
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med berörda samebyar. Tidig kontakt och informationsutbyte med samebyarna har redan
startat! Det framgår inte att de tre berörda samebyarna inte godtar planförslaget.

Samlad bedömning:

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära risk för miljö eller människors
hälsa och säkerhet. Eventuella konsekvenser kan beskrivas i planbeskrivningen.

Motiverat ställningstagande

Upprättande av ny detaljplan avser att ge planmässiga förutsättningar för tillfällig vistelse
inom planområdet. Planerad byggrätt, avseende ändamål och omfattning, bedöms inte
medföra sådan omgivningspåverkan att detaljplanen kan antas medföra sådan betydande
miljöpåverkan att en strategisk miljöbedömning ska göras. Det finns inte anledning att anta
att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
I planbeskrivningen framgår att trots det riksintresse för rennäring som omfattar
fatsighetem de tre berörda samebyarnas motstånd, fastighetsägares protester,
markbrister och länsstyrelsen synpunkter (nedan) envisas kommunen med att driva
exploatörens projekt framåt.,
“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
miljökvalitetsnorm kommer att överskridas
. En strategisk miljöbedömning har inte genomförts
Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan fattas i samband med beslut om samråd
av detaljplanen.
Det brister tydligt mot nedanstående bestämmelse- motivering saknas eller är ologisk,
33 b § Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 5
kap. 11 a § andra stycket, ska skälen för bedömningen i den frågan anges i
redovisningen enligt 33 § första stycket 4. Lag (2020:76) .
Kommunen driver inte någon exploatörs projekt. Kommunen driver planprocessen för att avgöra
om föreslagen markanvändning enligt planen är lämplig markanvändning. Kommunerna har,
enligt plan- och bygglagen, det huvudsakliga ansvaret för planläggning av mark och vatten.
Kommunen följer rådande lagstiftning kring detaljplaneprocessen och framtagande av
planhandlingar.

Buller

Den ökade bullernivån kommer att vara negativ för både människor och djur. Det är en
kumulativ påverkan och måste därför beaktas - oavsett vilken verksamhetsinriktning
eller vilka aktiviteter som exploatören väljer. Trots att ett område inte är exploaterat är
det oundvikligt att skotrar eller fritidsbåtar periodvis eller stundtals skapar en påtaglig
ljudkuliss. Varje tillkommande bullerkälla adderar till denna och ökar risken för skada
på omgivande miljö och hälsa. Det är redan ett krav att det måste utredas och
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bedömas vilken påverkan det kan komma att ha, hur det kan undvikas eller vilka
åtgärder som kan vidtas för att minska skadeverkningar. I en sådan utredning måste
ökade trafikflöden med både personbilar, två- och fyrhjulingar, skotrar, bussar,
varutransporter, renhållningsfordon, gräsklippare, lövblåsare, uteservering, badplats,
strandfester, ventilationsanläggningar, pumphus och andra tekniska anläggningar.
Etablering, grund- och markarbeten, byggfas med den tunga trafik som kommer att
belasta omgivningen och väg 922.
Vägen är känslig för vatten och tjäle vilket innebär återkommande problem (körbana
och erosion mot dikenskanter). och är olämplig för tung trafik. Marken är
Riktvärden för buller invid bostäder regleras i plan- och bygglagen, miljöbalken och
förordningar. Detaljplanens genomförande bedöms inte leda till risk för överskridande av
gällande riktvärden för olika kategorier av buller. Motorfordon är generellt förenade med en viss
ljudbild, där vissa fordonsslag kan upplevas mer störande än andra. I takt med övergången till
fyrtaktsmotorer i snöskotrar och utvecklingen av eldrivna fordon överlag finns förutsättningar för
minskad störning från oönskat ljud.
Trafikverket ansvarar för vägen och har inkommit med ett eget yttrande i samrådsskedet. De har
inget att erinra kopplat till vägen och planens genomförande. Information noterad.

Tillfällig vistelse

Användningen Tillfällig vistelse
Tillfällig vistelse kan användas för områden för tillfällig övernattning på hotell,
vandrarhem, pensionat, campingstugor eller liknande. I användningen ingår också
olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell.
I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen, som
till exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de
personalutrymmen som behövs ingår.
Utfart
Ja. Denna text kommer från Boverkets hemsida utifrån deras beskrivning av tillfällig vistelse.

Kostnader

Kommunen kan inte fatta beslut som inte är tydligt - måste presentera ett förslag som
redovisar var och hur ansvar kostnader kommer att hamna. En redogörelse för alla
förpliktelser som följer på genomförande av detaljplanen.Insatser som åligger
kommunen att ansvara för samt visa vilka kostnader som detaljplanen skulle medföra.
Detta behandlas under Ekonomiska frågor i planbeskrivningen.

Ekonomisk risk - kommunen, exploatör, fastighetsägare,
rennäring och staten
Utred alternativ
Det saknas redovisning av alternativ lokalisering.

Sammanfattning

Detaljplanen har stora brister till form och innehåll. Beredning och
handläggning uppvisar sådana brister att den måste avslås.
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Andra lokaliseringar har varit aktuella innan detaljplaneprocessen startades för denna plats. Mer
om dessa finns att läsa i minnesanteckningarna från mötet mellan politiker, kommun, Svaipa
sameby och Västra Kikkejaure sameby. Det finns dock inget krav på att alternativa lokaliseringar
ska redovisas i en detaljplan.
Kommunen anser inte att det finns brister varken när det gäller handläggning, form eller innehåll
kopplat till planen. Kompletteringar, förtydliganden och ändringar kommer att ske utifrån vad
som inkommit i samrådsskedet och detta redovisas i samrådsredogörelsen. Kommunen följer
rådande lagstiftning kring detaljplaneprocessen och framtagande av planhandlingar.

Två privatpersoner

Vi är emot uppbyggnaden av hotell och event på Västra Granudden 1:11.
Vi har stuga på tomt Gullön 13:21.
Synpunkt noterad

Privatperson

Tack för informationen! Som sommarstugeägare sedan 1938 har jag med bestörtning tagit del om
planer på hotell i Renviken. Jag kan bara hoppas på att kommunen besinnar Er och avbryter
samarbetet med den tänkte exploatören. Jag kan inte annat än dela alla opponenters synpunkter i
detta ärende.
Kommunen har hittills gått emot majoriteteten ‐ d.v.s. visade motståndare, samebyar,
fastighetsägare och andra med intresse för bygden. Många mår idag inte bra av planerna på ett
hotellbygge vilket inbegriper undertecknad.
Jag tror tyvärr att projektet, om det blir av, slutar med en konkurs. Det i sin tur skulle öppna för ny
ägare att ha ett boende för biltestverksamhet på "vår sjö". Om inte tidigare av tysken som kan ha
planer "i bakfickan".
Synpunkter noterade. Kommunen har påbörjat en detaljplaneprocess för att avgöra markens
lämplighet för den föreslagna användningen tillfällig vistelse. Varje process är unik och
planarbetet kan avbrytas innan en plan är färdig om markanvändningen anses olämplig, eller om
planen bedöms leda till för stora konsekvenser vid ett genomförande.
Om företaget får ekonomi i sin verksamhet är inte en fråga för kommunen. Detaljplanen reglerar
markens användning inom planområdet. Oavsett markägare behöver verksamhetsutövare förhålla
sig till den markanvändning och den byggrätt som är reglerad i detaljplanen.

Privatperson

hej.För ca 20 år sedan fick vi tips om en tomt mellan avaviken och lilla bäcknäs .åkte upp och tittade på den
bestämde oss på stående fot helt perfekt för oss .har nu huserat där i 20år och uppskattat området för den
lugn och ro som varit där.
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nu verkar ju ett orosmoln ha dykt upp mitt inne i sommarstugeområdet .vi är nu riktigt oroade över
projektet ,med ökad trafik skoteråkning vattenskoter ja allt som stör lugnet där.alla sommarstugeägare jag
pratat med är riktigt fly……… över detta förutom kanske ett par stycken.sen har vi lappbyarna som i det här
fallet bör ha mycket att säga till om dom får stryka på foten tillräckligt mycket som det är .som du ni förstår
så är vi jäkligt mycket emot en sån här etablering.

Synpunkter noterade.
Skotertrafik förekommer finns redan idag i området kring Storavan. Detaljplanens genomförande
anses inte bidra till en ökad ljudbild i området.
Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det endast är tillåtet att köra
vattenskoter i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag från det
generella förbudet. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att körning med vattenskoter är tillåten
utanför de allmänna farlederna i Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommun. Inga andra områden
är alltså tillåtna.
Påverkan på rennäringen besvaras utifrån samebyarnas synpunkter och yttranden.
Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.

Privatperson

Som fastighetsägare i Renviken, och byn där jag vuxit upp har
jag tagit del av planen på ett hotellbygge på fastigheten Västra
Granudden.
Min stora förhoppning är att kommunen tänker till och avbryter dessa
planer med den tänkte exploatören.
Vill även dela synpunkterna som övriga opponerar sig emot bygget.
Motståndare, samebyar, fastighetsägare och sommarstugeägare med
intresse i denna bygd, har kommunen hittills inte hörsammat.
Om projektet skulle bli av, tror jag inte att projektet är i grunden seriöst.
Med ett litet antal gäster och samtidigt korta perioder av året, så kan inte
tanken vara ett hållbart projekt, där i ställe en ny aktör är att vänta eller
exploatören har en annan tanke efter etableringen.
Många är idag oroade och mår inte bra av tanken på detta projekt med
hotellbygget.
Att komma till Renviken är kunna komma till lugn och ro samt veta att alla
vill bevara bygden i den andan. Är personligen i byn nära på all ledig tid.
Synpunkt noterad

Privatperson
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Till Arvidsjaur kommun samhälsplanerare Britta Lundgren. Detaljplan för västra
granudden1:11. Är emot
hotellverksamhet med tillhörande event. Liten stuga röd stuga mitt i byn Renviken.

Synpunkt noterad

Två privatpersoner

Vi är starkt emot en etablering av hotellverksamhet med tillkommande event.
Synpunkt noterad

Två privatpersoner

Vi är emot hotellverksamhet med tillkommande event.
Synpunkt noterad

Samrådssynpunkt. 2021-02-10, telefon, Agneta Nauclèr uppringd kl.
9.22.

Anteckning utifrån telefonsamtal. Fastighetsägare i området som kan anses beröras av detaljplanen.
Personen meddelar att hen inte har något att erinra mot planen. Kommunen har upplyst om
möjligheten att skicka in ett skriftligt yttrande med sina egna ord och formuleringar i tillsammans
med vem man är eller vilken fastighet man äger, men hen är osäker på om hen kommer att göra det.
Synpunkt noterad

Samrådssynpunkt. 2021-02-19, telefon, Agneta Nauclèr uppringd kl.
10.55

Anteckning utifrån telefonsamtal. Fastighetsägare i området som kan anses beröras av detaljplanen.
Denne vet inte om hen vill inkomma med officiellt yttrande med sitt namn på, med risk för
repressalier eller på annat sätt personliga påhopp till följd av deras åsikter kring planerna.
Vederbörande är positiv till utvecklingen och planerna på fastigheten Västra Granudden 1:11 och
berättar att hen känner till fler som också är positiva i området men som också sagt att de inte
kommer att yttra sig av samma anledning som denne tvekar. Personen lyfter att det är bra för
kommunen om verksamheter vill satsa och etablera sig i kommunen och att det är positivt med fler
arbetstillfällen.
Synpunkt noterad.
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Vi lever i en demokrati och alla ska kunna yttra sig i en detaljplaneprocess utan att känna oro för
att det slår tillbaka mot en själv som person. Att känna att man inte skulle kunna säga sin mening
är tragiskt och det gäller oberoende av vilken ståndpunkt man har i själva sakfrågan.

Privatpersoner gällande förorenad mark

Yttrande över detaljplan för del av Västra Granudden 1:11 avseende miljö och förorenad mark.
Till Arvidsjaur Kommun
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden
Sedan 50 år till baka är vi stugägare i Renviken, Ersnäs 1:13, en underbar plats med lugn och ro, och väldigt
coronasäker också. Med stor glädje ser vi små barn leka och bada från morgon till kväll.
En dag i augusti-2020 ser vi ett stort rökmoln från andra sidan sjön. Det var ingen skogsbrand som vi trodde,
utan det eldades på fastigheten Västra Granudden. I tre dagar vecka 34, brändes material i stora mängder.
På Renvikens Intresseförenings årsmöte 22 aug. informerar entreprenören Staffan Renberg att rivning av en
ladugård påbörjats, att ett hotell ska byggas samt tio stugor. Det är ett tyskt bolag med Tobias Stöhr som
leder projektet. Vi var välkomna att se ritningen på plats, så vi åker dit och blir förskräckta av det vi ser. En
byggnad under rivning full med miljöfarligt gods, tunnor innehållande plastlösning, härdare, aceton oljefilter
och glasfiber. Rester från plastbåtstillverkning ligger utspritt på golvet som utgjordes av en mindre del
betong, i övrigt ruttnade brädor och marken blottad på stora ytor.
Runt byggnaden fanns stora högar med skrot, material och behållare märkta med miljöfarlig text på, tre stora
farmartankar, samt även en stor hög med bränt avfall. Allt detta finns dokumenterat på bild tagna av :
Christina Eriksson (CE) Åke Eriksson (ÅE) Gunilla Olofsson (GO) Ulf Olofsson (UO) . Vi var helt eniga att
miljögifter finns i marken, och känner också stor oro för genomsläpp i känsligt vatten.
Sedan 1950 var byggnaden en industrilokal för tillverkning av träbåtar och även plastbåtar gjordes där, enligt
säkert vittne. Från 1960 har byggnaden nyttjats som lagerlokal. Den 28 aug kontaktades samhällsplanerare
Agneta Naucler av CE och GO där vi framförde vår oro. Agneta Naucler svarar mycket kort:" Det är en
ladugård och rivningstillstånd och saneringsplan behövs ej". Våra tankar om miljö och vatten var helt
obefogade. Vi kontaktade andra på miljökontoret, även kommunalrådet, och bad att det ska tas markprov,
men det gjordes aldrig. UO pratar med Annika Lidström per telefon att entreprenören bränner rivningsavfall
(miljöfarligt). Annika Lidström svarar: "Jag ska säga till Staffan att han slutar elda, ser du att det brinner igen
så ringer du till mig". En inspektion gjordes den 3 sep. av Annika Lidström och Monika Hornig-Breitbach.
Samhällsbyggnadschef Åsa Andersson uttalade sig i PT den 23 nov. att man inte sett något tecken på
eldning och sannolikheten för föroreningar är liten, enligt henne. Vi tror inte detta är sant, vi har ju foto på en
stor hög med brända rester. Andra vittnen har också sett rök och eldning. Vi förstår inte varför kommunen
motarbetar oss. Vårt mål är att Storavan inte ska drabbas av miljögifter. Med stöd av ovanstående och
fotodokumentation begär vi en miljöanalys av jord och vatten.

Trädgårdsavfall är tillåtet att elda på egen tomt. Träavfall och annat är inte tillåtet att elda på egen
fastighet. Eldning av rent trä i exempelvis majbrasa går i regel bra och kräver inget tillstånd. Lika
så är det okej att elda om man erhållit särskilt tillstånd om att elda p.g.a. väglöst land och anmält
till räddningstjänsten. Vid första platsbesöket syntes inga tecken på eldning, vilket också berördes
i tidningsartikeln. Kontakt togs från kommunens sida med personal på plats för att informera om
vilka regler som gäller för eldning efter ankommet tips till kommunen. Vid ett senare besök på
platsen hittades rester av eldning.
Kommunen förstår oron kring förorenad mark på fastigheten och frågan har därav redan från
första tipset tagit på allvar. Kommunen har tagit del av vittnesmål, foton, information och tips
som inkommit gällande frågan om förorenad mark. Ja, det finns tunnor med etiketter och
märkning på bilderna enligt bifogade bilder och de tunnor som fanns på fastigheten enligt dessa
bilder var vid platsinspektionen utan innehåll. Det finns inga konkreta uppgifter (annat än
hörsägen) om plastbåtstillverkning som kom i samband med att en entreprenör visade intresse av
att bygga hotell på fastigheten. Båttillverkarna är alla avlidna och de uppgifter som lämnast via
hörsägen har varit motsägelsefulla. Tre personer har lämnat uppgifter om att de är säkra på att
ingen tillverkningen skett på fastigheten och en person har meddelat att man hört en person
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nämna att man tillverkade plastbåtar där. Ladugården som den är utformad gör att kommunen
bedömer att den typen av tillverkning inte varit möjlig den kalla årstiden. Det skulle kunna vara
om det är någon prototyp som tillverkats, men det innebär inte att fastigheten är förorenad för det.
Växtligheten vid fastigheten är normal och de tunnor som förvarades på fastigheten var hela och
stod inomhus. Efter en genomgång av kunskapsläget avseeende hur plastbåtar tillverkades
historiskt tillbaka i tiden framgår att den största risken är ur arbetsmiljösynpunkt. De ämnen som
används som tillsatser är lättflyktiga och avdunstar lätt. Aceton bryts ned på ca 28 dygn vid
tillgång på syre. Aceton skall naturligtvis inte släppas ut i sjöar och vattendrag, men den är dock
biologiskt nedbrytbar och bioackumuleras ej. Lämpliga lösningsmedel ur miljösynpunkt är
alkoholer och aceton. Dessa föreningar har inga kända negativa effekter på miljön. När det gäller
isopropanol löser sig produkten i vatten. Eventuellt produktspill avdunstar inom ett dygn. Även
styren är biologiskt lättnedbrytbart. Det gör också att om någon prototyp skulle ha tillverkats på
aktuell fastighet, vilket vi inte har några konkreta uppgifter om så är bedömningen att det
eventuella spill som skulle kunna ha uppstått förlänge sedan är borta. Därav har inte heller några
markprover tagits. Det skulle också i så fall ha rört sig om minimala mängder. Av det samlade
underlag som finns i miljöärendet tyder alltså inget på att marken är förorenad.
Yttrandet med tillhörande bilder har även skickats till både samhällsbyggnadschefen och
miljöinspektör. Vid frågor är yttranden välkomna att höra av sig till kommunen i frågan för
vidare informationsutbyte.
Bifogade bilder:
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ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR I PLANFÖRSLAGET
Motiven till ändring av markanvändning och avsnittet med den samlade bedömningen har
förtydligats i planbeskrivningen.

SYNPUNKTER SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA
Synpunkter från privatpersoner, Svaipa sameby, Västra Kikkejaure sameby och Mausjaur sameby.

Agneta Nauclèr
Samhällsplanerare

Britta Lundgren
Samhällsplanerare
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