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LIS-OMRÅDEN 
 

I Älvsbyns kommun finns ett stort antal sjöar och vattendrag. Så gott 
som alla byar i kommunen har historiskt etablerats i närheten av vatten, 
antingen i Piteälvens dalgång eller vid sjöar och bäckar. 
 
Som generella riktlinjer för bebyggelse vid stranden föreslås kommun-
fullmäktige i översiktsplanen fastställa att ett område närmast stranden 
lämnas obebyggt och orört till gagn för dels naturmiljö och dels 
allmänheten. Undantag är anläggningar som för sitt ändamål måste ligga 
vid stranden som till exempel båthus, bryggor och liknande samt sådana 
byggnader som är till för allmänheten, exempelvis raststugor, bakvalar 
och liknande.  
 
Kommunen avser att behålla sin landsbygdskaraktär med förhållandevis 
gles bebyggelse blandat med rena villaområden även i närhet av de sjöar 
och vattendrag som finns i kommunen. Flera områden för olika typer av 
turism har pekats ut som utvecklingsområden i strandnära läge.  
 
Om kommunens ambition att öka sin befolkning uppfylls innebär det att 
efterfrågan på bostäder och fritidsboende i attraktiva lägen kommer att 
öka. Därför har ett förhållandevis stort antal områden i närheten av 
vatten pekats ut som lämpliga för bostäder och även småföretagande. 
 
 
Nya/utökade områden sedan samrådshandlingen har markerats med 
gult. 



ÖVERSIKTSPLAN ÄLVSBYNS KOMMUN 2018 
GRANSKNINGSHANDLING 2018-12-17 

 
BILAGA 6 

 

Sida 2 av 13 

 

NR. 
KARTA 
BILAGA 
1 OMRÅDE ANVÄNDNING 

PÅVERKAN 
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TILL 
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1 Idafors Fordons- och 
komponenttest 

Ja Ja Ja Nej Blandskog av frisk ristyp till barrskog 
av torr ristyp.   

Ett område på 30 m från stranden lämnas 
orört vid utökning av verksamheten. Samråd 
med rennäringen ska ske.  

2 Gransel Turistverksamhet.  
 

Nej Nej Ja Ja Jordbruksmark intill strand. Stranden 
är närmast älven ganska brant och 
marken är i stort sett brukad hela 
vägen ned mot vattnet. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och områden som 
ligger utanför detaljplan bör 
detaljplaneläggas.  
En kantzon om minst 20 meter från 
strandlinjen lämnas vid fastighetsbildning. 
Befintlig bebyggelse och verksamheter tillåts 
utvecklas för turism.  

3 Storforsen – 
hotellet 

Turistverksamhet. Ja Nej Nej Ja Naturtyp är i sydöstra delen 
blandskog av frisk ristyp. I övrigt 
förekommer gräs samt planterade 
tallar. Stranden är stening. Området 
är bitvis påverkat av varierande 
vattennivå och viss risk för 
översvämning finns i delar av 
området. Området har tidigare 
använts för flottningsverksamhet och 
senare för turridning. Området kan 
hela vägen intill vattenlinjen anses 
vara påverkat av människan.  

Området bör detaljplaneläggas. Förtätning 
av befintlig fritidshusbebyggelse i sydöstra 
delen tillåts. Båtplats i sydöstra delen och 
badplats inom campingområdet bör lämnas 
tillgängliga för rörligt friluftsliv. 
Anläggningar för allmänt ändamål bör 
kunna tillåtas i anslutning till båtplatsen och 
badplatsen. Turistverksamhet inom området 
tillåts utvecklas. 

4 Vidsel 1 
Ekorrstranden 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vidsel. 

Ja Ja Ja, på del 
av 
området 

Nej Huvudsakligen barrskog av torr till 
fuktig ristyp omväxlande med 
områden med lövskogsinslag. Stora 
delar av skogen är avverkad. 

Förtätning av och utvidgning befintlig 
fritidshusbebyggelse. Ett område om minst 
30 meter från strandlinjen bör sparas för 
allmänhetens tillgång till stranden, vid 
etablering av ny bebyggelse. 

5 Vidsel 2 
Trångfors – Måra 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vidsel. 

Ja Ja Ja Ja på del 
av 
området 

Från barrskog av torr ristyp till 
blandskog av frisk till fuktig ristyp 
samt åkermark. Västra delen av 
området har mycket brant strand 
medan den östra delen är ganska 
låglänt. Stranden närmast vattnet är i 
västra delen relativt orörd medan 
aktivt skogsbruk och trädgårdsodling 
bedrivs i den östra delen. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupp och området bör 
detaljplaneläggas. Västra delen av området 
används av det rörliga friluftslivet varför ett 
område om minst 50 meter från strandlinjen 
längs hela Trångforsen bör lämnas orörd. I 
övriga delar bör ett område om minst 30 
meter från strandlinjen lämnas orört vid 
fastighetsbildning. 
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6 Vidsel 3 
Finnäsheden 

Fordons- och 
komponent-
testverksamhet. 

Ja Ja Nej Nej Naturtyp är blandskog av frisk till 
fuktig ristyp närmast stranden och 
högre upp på platåerna barrskog av 
torr ristyp. 

Området bör användas för utveckling av 
pågående fordons- och komponent-
testverksamhet. Ett område som sträcker sig 
minst 50 m från strandlinjen bör sparas för 
allmänhetens tillgång till stranden. 

7 Manjärv 1 
Näsudden 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vidsel. 

Ja Ja Nej Nej Jordbruk omväxlande med främst 
lövskog. I området finns sedan 
tidigare relativt mycket 
fritidshusbebyggelse. 

Främst förtätning av befintlig bebyggelse 
och området bör detaljplaneläggas för 
planering av gemensam service. Kantzon 
som sträcker sig minst 20 meter från 
strandlinjen lämnas orörd vid 
fastighetsbildning. Jordbruksmark som 
brukas inom området bör endast tillåtas 
exploateras om andra möjligheter för 
utveckling saknas. 

8 Manjärv 2 
Manjärv byn 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i Vidsel 
samt byaprojekt riktat 
mot kulturmiljö. 

Ja Ja Nej Nej Jordbruksmark mot stranden gräs 
och starrvegetation med enstaka träd, 
huvudsakligen lövträd. I östra delen 
finns blandskog ned mot stranden. 
Kraftledning ca 100 meter från 
stranden. 

Främst förtätning av befintlig bebyggelse 
och området bör detaljplaneläggas. Kantzon 
som sträcker sig minst 50 meter från 
strandlinjen lämnas orörd vid 
fastighetsbildning. Områdets speciella 
karaktär bör bibehållas vid planering och 
förtätning. Jordbruksmark som brukas inom 
området bör endast tillåtas exploateras om 
andra möjligheter för utveckling saknas. 

9 Manjärv 3, Östra Bostäder som utgör 
underlag för handel och 
skola i Vidsel. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen barrskog av torr till 
fuktig ristyp omväxlande med 
områden med lövskogsinslag. Stora 
delar av skogen är avverkad. Bitvis 
ganska stenig strand. 

Främst förtätning av eller i anslutning till 
befintlig bebyggelse och området bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 50 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning.  

10 Manjärv 4, 
Torrfuruskatan 
Sandviken 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vidsel. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen barrskog av torr 
ristyp omväxlande med 
lövskogsinslag. I området finns sedan 
tidigare relativt mycket 
fritidshusbebyggelse. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 50 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning. Kring viken 
med badplatsen lämnas minst 100 m zon 
mot stranden fri från all privat bebyggelse. 
Gemensamhetsanläggningar tillgängliga för 
allmänheten kan tillåtas inom området. 
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11 Vistträsk 1 
Brattfors - 
Solvviksskatan 

Bostäder – främst 
förtätning som utgör 
underlag för handel och 
skola i Vistträsk. 

Ja Nej Nej Nej Huvudsakligen barrskog med 
lövinslag, frisk till fuktig ristyp samt 
flera fritidshus i området. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och området bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 30 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning. 

12 Vistträsk 2 Edet Område för utveckling 
av tyst turism. 

Ja Nej Nej Nej Huvudsakligen barrskog med 
lövinslag, frisk till fuktig ristyp. Det 
finns sedan tidigare flera enklare 
campingstugor i området. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och området bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 30 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning. 

13 Vistträsk 3 
Killingudden 

Område för fågelturism. Nej Nej Nej Nej Huvudsakligen lövskog frisk till 
fuktig ristyp. 

Endast avsett för fågeltorn, broar och andra 
anläggningar för miljöturism. Bebyggelse av 
bostäder tillåts inte. 

14 Vistträsk 4 
Furunäset 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Åkermark med krans av blandskog 
av fuktig ristyp längs stranden kring 
udden. Permanent- och 
fritidsbebyggelse finns inom 
området. 

I första hand förtätning av befintlig 
bebyggelse. Ytterligare bebyggelse som 
etableras ska vara samlad i grupp och 
området bör detaljplaneläggas. Kantzon som 
sträcker sig minst 20 meter från strandlinjen 
lämnas orörd vid fastighetsbildning. 
Båtplatsen i området bör bibehållas för 
allmänheten. Bebyggelse som sker bör 
planeras utanför jordbruksmark. 

15 Vistträsk 5 
Aspnäset 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Åkermark med visst inslag av främst 
lövträd ned mot vattnet. Permanent- 
och fritidsbebyggelse finns inom 
området. Bitvis är marken brukad 
nästan ända ned till vattenlinjen.  

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara som förtätning eller samlad i grupp och 
området bör detaljplaneläggas. Kantzon som 
sträcker sig minst 20 meter från strandlinjen 
lämnas orörd vid fastighetsbildning. 
Bebyggelse som sker bör planeras så att så 
liten inverkan på jordbruket som möjligt 
sker. 

16 Vistträsk 6 
Västrebyn 

Bostäder och 
småföretagande -  
underlag för handel och 
skola i Vistträsk. 

Ja Ja Nej Ja Västra delen består av igenvuxen 
jordbruksmark som österut övergår i 
stenig lövskog. Närmast sjön består 
marken av strandäng.  

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupp Kantzon som sträcker 
sig minst 20 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning. 
En naturinventering ska göras vid 
bygglovsärenden.  
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17 Vistträsk 7 
Brännässkatan 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Ja Området är till större delen täckt av 
barr- och lövskog med enstaka 
områden täckt av högvuxet gräs. Ett 
litet bostadsområde finns vid 
stranden. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupp i anslutning till eller som 
förtätning av befintlig bebyggelse. Kantzon 
som sträcker sig minst 20 meter från 
strandlinjen lämnas orörd vid 
fastighetsbildning. 

18 Muskus 1 
Avan  

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Till stora delar orört område. Frisk 
till fuktig barrskog med visst 
lövinslag och en krans av lövträd 
kring vattnet. Åkermark längre upp 
från stranden i söder.  

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupp och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 30 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning.  

19 Muskus 2 
Daludden 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Fritidshusområde. Tallskog av torr 
till frisk ristyp samt ned mot vattnet 
gräs- och buskvegetation. 

Främst förtätning av befintlig bebyggelse. 
Området bör detaljplaneläggas. Kantzon 
som sträcker sig minst 20 meter från 
strandlinjen lämnas orörd vid 
fastighetsbildning.  

20 Muskus 3 
Höghultet 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Torr till frisk barrskog som är aktivt 
brukad ned mot vattnet. Stenig mark. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 20 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning.  

21 Muskus 4 
Sjöviken 

Rastplats med möjlighet 
till utveckling av handel 
samt bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Gräs och starrvegetation, området är 
till största delen påverkat av mänsklig 
aktivitet. Området mot södra Kullen 
är delvis bebyggt.  

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 20 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning.  
 
Inom området ligger kommunens 
reningsverk, bebyggelse av bostäder bör ej 
tillåtas i närheten av detta. 

22 Muskus 5 
Häbberträsket 
Norra 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Orört område. Sank gräsvegetation 
närmast stranden. Därefter frisk 
blandskog som övergår i frisk 
barrskog. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 20 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning. 
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23 Muskus 6 
Häbbersträsket 
Östra 

Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Sank gräsvegetation närmast 
stranden. Åkermark som brukas, 
frisk till fuktig blandskog. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 30 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning. 

24 Muskus 7 
Mjölkudden-
Skatan 

Området utvecklas för 
året runt-turism. 

Ja Nej Nej Nej Norra delen är skogsklädd, 
blandskog av frisk ristyp och saknar 
bebyggelse. Bebyggelse finns på 
Mjölkudden och Skatan. På Skatan 
dominerar åkermark och 
strandzonen är bevuxen med ris samt 
gräsvegetation. I södra delen finns ett 
område som är skogsklätt med 
blandskog av fuktig ristyp. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och området bör i sin 
helhet detaljplaneläggas. Kantzon som 
sträcker sig minst 20 meter från strandlinjen 
lämnas orörd vid fastighetsbildning. 
Jordbruksmark som brukas inom området 
bör endast tillåtas exploateras om andra 
möjligheter för utveckling av verksamheten 
saknas. 

25 Avaträsk 1 
Nordvästra 

Bostäder och 
företagande.  

Ja Ja Nej Nej Barrskog och blandskog av frisk till 
fuktig ristyp. Skogen i området är 
brukad. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i anslutning till nuvarande 
bebyggelse för att skapa en mer samlad 
bebyggelse. Kantzon mot vattnet om minst 
20 meter lämnas för rörligt friluftsliv och 
natur. 

26 Avaträsk 2 
Sydvästra 

Området med 
tillhörande tjärnar 
utvecklas för året runt 
turism med inriktning 
mot fiske. Utveckling 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk. 

Ja Ja Nej Nej Barrskog eller blandskog av frisk till 
fuktig ristyp. Skogen i området är 
brukad. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper i anslutning till eller 
som förtätning av befintlig bebyggelse. 
Områden för bebyggelse bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 50 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning. Området är i 
huvudsak tänkt för turistverksamhet. 
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27 Korsträsk 1 
Svedjan 

Förtätning av bebyggelse 
som utvecklingsområde 
för centrala Korsträsk 
Utveckling utgör 
underlag för handel och 
skola i Korsträsk.  

Ja Ja Nej Nej Jordbruk omväxlande med 
bebyggelse. Marken är på vissa 
ställen brukad ned mot Korsträsket. 
I strandområdet finns busk- och 
lövskogsvegetation som är frisk till 
fuktig. 

Bebyggelse som etableras ska vara samlad i 
grupper och områden bör detaljplaneläggas. 
Kantzon som sträcker sig minst 30 meter 
från strandlinjen lämnas orörd vid 
fastighetsbildning. 
 
Kring badplatsen och båtplatsen som finns i 
östra delen av området lämnas en kantzon 
om minst 100 meter orörd vid 
fastighetsbildning.  

28 Korsträsk 2 
Likbacken 

Förtätning av bebyggelse 
och småföretagande. 
Utveckling utgör 
underlag för handel och 
skola i Korsträsk. 

Ja Ja Nej Nej I området närmast stranden finns 
busk- och lövskogsvegetation av 
fuktig typ. Längre upp från stranden 
finns tallskog som är brukad. En väg 
går längs sjön. 

Bebyggelse som etableras ska vara samlad i 
grupper och områden bör detaljplaneläggas. 
Kantzon som sträcker sig minst 20 meter 
från strandlinjen lämnas orörd vid 
fastighetsbildning. Jordbruksmark som 
brukas inom området bör endast tillåtas 
exploateras om andra möjligheter för 
utveckling saknas. 

29 Korsträsk 3 
Korsträsk by 

Förtätning av bebyggelse 
och småföretagande. 
Utveckling utgör 
underlag för handel och 
skola i Korsträsk. 

Ja Ja  Nej Nej I det flacka området närmast 
stranden främst lövskog med visst 
inslag av barrträd. Längre från 
stranden odlingsmark som är brukad. 

Bebyggelsen är i första hand tänkt som 
förtätning av befintlig året-runt bebyggelse. 
Området bör detaljplaneläggas. Kantzon 
som sträcker sig minst 20 meter från 
strandlinjen lämnas orörd vid 
fastighetsbildning. Jordbruksmark som 
brukas inom området bör endast tillåtas 
exploateras om andra möjligheter för 
utveckling saknas. 

30 Teuger Förtätning av bebyggelse 
i norra delen. Nya 
bostäder och 
företagande. Utveckling 
utgör underlag för 
handel och skola i 
Vistträsk och Korsträsk. 

Ja Ja Nej Nej Till stora delar orört område. 
Naturtypen är främst tallvegetation 
av torr till frisk ristyp men närmast 
vattnet även lövskog på några ställen. 
En väg leder genom området där 
aktivt skogsbruk bedrivs. Stranden är 
stenig och bevuxen med gräs, vass 
eller buskvegetation. 

I första hand bebyggelse i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse ska vara 
samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon som sträcker sig 
minst 30 meter från strandlinjen lämnas 
orörd vid fastighetsbildning. Det innebär att 
nyetableringar företrädelsevis hamnar på 
östra sidan om strandskyddsområdet så att 
nuvarande väg ligger mellan bebyggelsen 
och sjön. 
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31 Arvidsträsk 1 
Norravan 

Bostäder och 
småföretagande. 
Utveckling utgör 
underlag för handel och 
skola i Korsträsk. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen barrskogsvegetation 
med visst inslag av lövträd med gräs 
och buskar närmast vattnet. Området 
är till stora delar orört men viss 
bebyggelse finns i området. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om 
minst 30 meter lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. 

32 Arvidsträsk 2 
Hälludden 

Bostäder och 
småföretagande samt 
turism. Utveckling utgör 
underlag för handel och 
skola i Korsträsk. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen barrskogsvegetation 
med visst inslag av lövträd med gräs 
och buskar närmast vattnet. Området 
är till stora delar orört men viss 
bebyggelse finns i området. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om 
minst 30 meter lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. 

33 Arvidsträsk 3 
Båtviken 

Bostäder och 
småföretagande. 
Utveckling utgör 
underlag för handel och 
skola i Korsträsk. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen barrskogsvegetation 
med visst inslag av lövträd. Spridd 
bebyggelse finns i området. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i anslutning till nuvarande 
bebyggelse för att skapa en mer samlad 
bebyggelse. Områden för bostäder bör 
detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om 
minst 20 meter lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. 

34 Arvidsträsk 4 
Långvarpet 

Småskalig turism, 
camping. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen lövvegetation. 
Odlingsmark som inte brukas. 
Området är starkt påverkat av 
mänsklig aktivitet. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och området i sin 
helhet bör detaljplaneläggas vid utveckling 
av turistverksamhet. Kantzon mot vattnet 
om minst 20 meter lämnas för rörligt 
friluftsliv och natur. För campinganläggning 
kan kortare avstånd tillåtas. 

35 Arvidsträsk 5 
Ön 

Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen gräs- och 
lövvegetation närmast stranden. 

Endast förtätning av befintlig bebyggelse. 
Området i sin helhet bör detaljplaneläggas. 
Kantzon mot vattnet om minst 20 meter 
lämnas för rörligt friluftsliv och natur. 

36 Arvidsträsk 6 
Halvön 

Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen gräs och 
lövvegetation närmast stranden. 

I första hand förtätning av befintlig 
bebyggelse. Området i sin helhet bör 
detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om 
minst 20 meter lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. 
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37 Arvidsträsk 7 
Inre Arvidsträsk 
Bläktudden, 
Dalhem, 
Getudden 
 
Inre Arvidsträsk 
Stenudden – 
Kvarnviken 
(utökning) 
 

Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Nej Nej Inre Arvidsträsk Bläktudden, Dalhem, 
Getudden: Huvudsakligen 
barrvegetation med visst inslag av 
lövträd. Spridd bebyggelse finns i 
området. 
Inre Arvidsträsk 
Stenudden – Kvarnviken (utökning): 
Huvudsakligen barrvegetation med 
visst inslag av lövträd. Som skydd 
mot erosion och översvämning finns 
det på en del ställen längs 
strandlinjen stora stenar. Längs 
vägen finns dike med vägtrumma 
som avleder regnvatten. 
 

Hela området: Ytterligare bebyggelse som 
etableras ska vara samlad i anslutning till 
nuvarande bebyggelse för att skapa en mer 
samlad bebyggelse. Områden för bostäder 
bör detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet 
om minst 20 meter lämnas för rörligt 
friluftsliv och natur. 
 

38 Granträsk 1 
Älgviken 

Utvecklingsområde för 
byn Granträsk, bostäder 
och småföretagande. 

Ja Ja Nej Nej Åkermark med en krans av främst 
lövträd närmast sjön. Området är 
påverkat av människan. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i anslutning till befintlig 
bebyggelse som förtätning och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om 
minst 30 meter lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. Jordbruksmark som brukas inom 
området bör endast tillåtas exploateras om 
andra möjligheter för utveckling saknas. 

39 Granträsk 2 
Lillviken 

Bostäder och 
småföretagande 

Ja Ja Nej Nej Lövskog med barrinslag av frisk till 
fuktig ristyp. Vägen går nära sjön och 
området är påverkat av människan. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska i 
första hand vara samlad i anslutning till 
befintlig bebyggelse som förtätning och 
området bör detaljplaneläggas. Kantzon mot 
vattnet om minst 30 meter lämnas för rörligt 
friluftsliv och natur. 

40 Tvärselet Bostäder, 
småföretagande och 
byaprojekt inriktat mot 
kulturmiljö.  

Ja Ja Nej Nej Området är täckt av blandad 
bebyggelse, huvudsakligen fritidshus. 
Vegetationen i området består 
huvudsakligen av barrskog med visst 
inslag av lövträd. Längs med 
vattenbrynet finns stora stenar som 
skydd mot översvämningar och 
erosion. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i anslutning till nuvarande 
bebyggelse för att skapa en mer samlad 
bebyggelse.  
Området är attraktivt för friluftsliv och en 
zon om minst 20 meter närmast vattnet ska 
därför lämnas orörd så att allmänheten kan 
röra sig fritt i området och naturen bevaras.  



ÖVERSIKTSPLAN ÄLVSBYNS KOMMUN 2018 
GRANSKNINGSHANDLING 2018-12-17 

 
BILAGA 6 

 

Sida 10 av 13 

 

NR. 
KARTA 
BILAGA 
1 OMRÅDE ANVÄNDNING 

PÅVERKAN 
AV NATUR 

PÅVERKAR 
TILLGÅNG 
TILL 
STRANDEN 

UTREDNING 
SKRED/RAS 
KRÄVS 

UTREDNING 
ÖVER-
SVÄMNING 
KRÄVS BESKRIVNING AV OMRÅDETS KARAKTÄR  RESTRIKTIONER 

41 Tvärån Bostäder och 
småföretagande som 
utgör underlag för 
handel i Sikfors, Piteå 
kommun. 

Ja Ja Ja Nej Åkermark som är brukad och 
närmast Borgforsälven barrskog med 
lövinslag.  

Ytterligare bebyggelse som etableras i byn 
ska vara samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Bebyggelse bör placeras så 
att minsta möjliga intrång på åkermark sker. 
Ett område som sträcker sig minst 30m från 
strandlinjen bör sparas för allmänhetens 
tillgång till stranden vid etablering av 
bebyggelse. 

42 Djuresheden Bostäder och 
småföretagande, 
utveckling av befintliga 
småföretag i området. 

Ja Ja Nej Nej Tallhed, torr markvegetation. 
Närmast älven i slänterna fuktigare 
marktyp med lövinslag. Stranden har 
tydliga erosionsskador och 
bebyggelse är inte lämplig på sådana 
ställen. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas.  
En kantzon om minst 70 meter från 
strandlinjen lämnas vid fastighetsbildning. 
Befintlig bebyggelse samt nya och befintliga 
verksamheter tillåts utvecklas. 

43 Nygård 1, 
Björkvalla 

Bostäder och 
småföretagande.  

Nej Nej Ja Ja Jordbruksbebyggelse.  En kantzon om minst 50 meter lämnas 
orörd mot stranden för det rörliga 
friluftslivet samt växt- och djurliv. Området 
är lämpligt att användas för småskalig 
djurhållning. 

44 Nygård 2, 
Brurbäcken 

Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Ja, har 
utförts. 

Nej Åkermark med åkerholme och skog i 
öster.  

Bebyggelse får endast ske där geoteknisk 
undersökning har visat det lämpligt.  
En kantzon om minst 20 meter lämnas 
orörd mot stranden för det rörliga 
friluftslivet samt växt- och djurliv. Området 
är lämpligt att användas för småskalig 
djurhållning. 

45 Selholmen Camping Ja Ja Ja Ja Exploaterat friluftsområde som 
används frekvent. 

Inga privata etableringar. Endast för 
utveckling av campingverksamheten. 

46 Brukte Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Ja Ja Åkermark, närmast stranden 
buskvegetation och en del träd. 
Området är låglänt. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och tillkommande 
bostadsområden bör detaljplaneläggas. 
Befintlig bebyggelse tillåts utvecklas. 
Kantzon om minst 30 meter lämnas orörd.  
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47 Strycknäs Bostäder,  
Småföretagande.  

Ja Nej Ja Ja Orörd barr- och lövskog närmast 
den branta stranden som bör lämnas 
intakt. I övrigt åkermark och brukad 
tallskog. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupper och större områden 
bör detaljplaneläggas. Grustaget är ett 
översvämningsområde och bör ej bebyggas. 
Orörd kantzon mot älven om minst 30 
meter lämnas vid fastighetsbildning. 
Bebyggelsen bör placeras så att minsta 
möjliga intrång sker på jordbruksmark. 

48 Tallbacken Bostäder. Nej Nej Ja Nej Gräsmatta. Mot älven blandbarrskog 
med inslag av löv, brant strand ned 
mot älven. 

Endast förtätning av befintlig bebyggelse. 
Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt 
vatten- och avlopp.   

49 Hällan 1 Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Ja Nej Området är täckt av jordbruksmark 
intill strandkanten. Vid strandkanten 
växer det träd av framförallt 
barrskogsvegetation med inslag av 
lövträd. 

I första hand förtätning av befintlig 
bebyggelse. Ytterligare bebyggelse som 
etableras ska vara samlad i grupp. En 
kantzon som sträcker sig minst 20 meter 
från strandlinjen lämnas orörd. Ny 
bebyggelse ska anslutas till kommunalt 
vatten- och avlopp.   

50 Hällan 2 Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Ja Nej Stora delar av det närliggande 
området består av jordbruksmark. 
Närmare strandområdet finner man 
blandskog och gles bebyggelse. 

I första hand förtätning av befintlig 
bebyggelse. Ytterligare bebyggelse som 
etableras ska vara samlad i grupp. En 
kantzon som sträcker sig minst 20 meter 
från strandlinjen lämnas orörd. Ny 
bebyggelse ska anslutas till kommunalt 
vatten- och avlopp.   

51 Övre Tväråsel 1 Bostäder och 
företagande som utgör 
underlag för handel och 
skola i Vidsel. 

Ja Ja Ja Nej Gles tallskog av ristyp. Nedströms 
ligger området på en hög platå med 
en väldig brant ner mot älven. 
Uppströms ligger området mer 
låglänt ner mot älven, även om den 
sista biten också är brant. 

Ett område som sträcker sig 75 m från 
strandlinjen vid den brantaste delen 
nedströms bör sparas p.g.a. rasrisken och 
för allmänhetens tillgång till stranden vid 
etablering av bebyggelse. I delen uppströms 
bedöms rasrisken mindre och 30 meter 
närmast stranden sparas därför för 
allmänheten. 



ÖVERSIKTSPLAN ÄLVSBYNS KOMMUN 2018 
GRANSKNINGSHANDLING 2018-12-17 

 
BILAGA 6 

 

Sida 12 av 13 

 

NR. 
KARTA 
BILAGA 
1 OMRÅDE ANVÄNDNING 

PÅVERKAN 
AV NATUR 

PÅVERKAR 
TILLGÅNG 
TILL 
STRANDEN 

UTREDNING 
SKRED/RAS 
KRÄVS 

UTREDNING 
ÖVER-
SVÄMNING 
KRÄVS BESKRIVNING AV OMRÅDETS KARAKTÄR  RESTRIKTIONER 

52 Övre Tväråsel 2 Bostäder och 
företagande som utgör 
underlag för handel och 
skola i Vidsel. 

Ja Ja Ja Nej Blandskog av frisk till fuktig ristyp 
som är aktivt brukad och åkermark 
omväxlande. 

Delar av området är något låglänt närmast 
stranden. I låglänta områden bedöms 
bebyggelse vara olämplig på grund av risk 
för översvämningar. Ett område som 
sträcker sig 30 m från strandlinjen bör 
sparas för allmänhetens tillgång till stranden 
vid etablering av bebyggelse. 

53 Övre Tväråsel 3 Bostäder och 
företagande som utgör 
underlag för handel och 
skola i Vidsel. 

Ja Ja Ja Ja Blandskog av fuktig grästyp. På en 
del ställen är skogen våt. 

Delar av området är något låglänt närmast 
stranden. I låglänta områden bedöms 
bebyggelse vara olämplig på grund av risk 
för översvämningar. Ett område som 
sträcker sig 30 m från strandlinjen bör 
sparas för allmänhetens tillgång till stranden 
vid etablering av bebyggelse. 

54 Pite Altervattnet Bostäder och service för 
utveckling av byn 
Altervattnet.  

Ja Ja Nej Nej Lövrik strandvegetation nedanför ås 
med tallskog som är avverkad. Längs 
stranden finns spridd fritidshus-
bebyggelse.  

Kompletterande bebyggelse föreslås 
etableras som förtätning i linje med befintlig 
bebyggelse och områden bör 
detaljplaneläggas. En skyddszon mot vattnet 
för natur och rörligt friluftsliv om minst 20 
meter lämnas för rörligt friluftsliv och natur. 
Alternativ utvecklingsriktning saknas på 
grund av väg 356. 

55 Pålsträsk 1 
Östra stranden 

Bostäder och utveckling 
av befintligt 
småföretagande. 
Centrala Pålsträsk ligger 
inom området. 

Ja Ja Nej Nej Huvudsakligen barrvegetation med 
visst inslag av lövträd. Aktivt 
skogsbruk bedrivs i området. I själva 
byn finns även åkermark som är 
brukad. 

Ny bebyggelse som etableras ska vara 
samlad i grupper och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om 
minst 30 meter lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. Vid badstranden lämnas hela 
området mellan vägen och sjön orört med 
undantag för byggnader som uppförs för 
allmänt ändamål. Jordbruksmark som 
brukas inom området bör endast tillåtas 
exploateras om andra möjligheter för 
utveckling saknas.  
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56 Pålsträsk 2 
Björnudden 

Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Nej Nej Udde med lövrik strandvegetation av 
fuktig ristyp nedanför ås med 
tallskog av torr ristyp.  

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Kantzon mot vattnet om minst 
20 meter lämnas för rörligt friluftsliv och 
natur. 

57 Pålsträsk 3 
Rävanäsudden 

Bostäder och 
småföretagande. 

Ja Ja Nej Nej Udde med lövrik strandvegetation av 
fuktig ristyp nedanför ås med 
tallskog och undervegetation av frisk 
ristyp. 

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i anslutning till befintlig 
bebyggelse och områden bör 
detaljplaneläggas. Kantzon mot vattnet om 
minst 30 meter lämnas för rörligt friluftsliv 
och natur. 

58 Lill-Korsträsk 
Skataudden 
 
 
 
 
 

Bostäder. Utveckling 
utgör underlag för 
handel i Korsträsk. 

Ja Ja Nej Nej Befintliga byggnader är uppförda på 
en platå och i öster finns en slänt 
upp mot den högsta delen av udden 
som består av mark som årligen 
betesputsas. Närmare vattnet växer 
det några enstaka björkar och det 
finns en rad med björkar i slänten 
ovan bebyggelsen.  

Ytterligare bebyggelse som etableras ska 
vara samlad i grupp som förtätning av 
befintlig bebyggelse. Kantzon mot vattnet 
om minst 20 meter lämnas för rörligt 
friluftsliv och natur.  
Bebyggelse som sker ska endast ske inom 
detaljplanerat område så att det görs så liten 
inverkan på jordbruket som möjligt och så 
att strandskyddets syften tillgodoses. 

 
 


