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Samrådsredogörelse för Översiktsplan för Älvsbyns kommun 
Älvsbyns kommun, Norrbottens län 
 

Ett förslag till översiktsplan för Älvsbyns kommun, daterad 2018-03-05, har upprättats av miljö- & 
byggkontoret, Älvsbyns kommun. Översiktsplanen ger vägledning för hur mark- och vatten-
områden är avsedda att användas och hur kommunens bebyggelseutveckling bör ske. I översikts-
planen beskrivs kommunens långsiktiga strategier samt vilka intressen, miljökonsekvenser och 
riskfaktorer som bör beaktas.  

1.1 Hur samrådet har bedrivits 

Översiktsplanen handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900) och har varit föremål för samråd 
under tiden 2018-03-12 – 2018-05-12. Kungörelse om samråd infördes i Älvsbybygdens annonsblad 
2018-03-14. Underrättelse om samråd har meddelats statliga och kommunala instanser, föreningar 
m.fl. Översiktsplanen har under samrådstiden varit tillgänglig på Älvsbyns kommun 
(kommunhuset) samt på kommunens hemsida.  

1.2 Inkomna samrådsyttranden 

Följande yttranden har inkommit under samrådstiden: 

2. Myndigheter 2 

2.1 Länsstyrelsen i Norrbottens län 2 
2.2 Energimyndigheten 44 
2.3 Fortifikationsverket 45 
2.4 Försvarsmakten 46 
2.5 Jordbruksverket 48 
2.6 Lantmäteriet 49 
2.7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 50 
2.8 Post och telestyrelsen (PTS) 51 
2.9 Sametinget 53 
2.10 Statens fastighetsverk (SFV) 57 
2.11 Statens geotekniska institut (SGI) 59 
2.12 Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 60 
2.13 Svenska kraftnät 62 
2.14 Trafikverket 65 

3. Kommunala förvaltningar, nämnder och bolag 67 

3.1 Arvidsjaurs kommun 67 
3.2 Bodens kommun 69 

4. Sakägare 70 

4.1 Daniel Strandlund 70 
4.2 Maria Stenlund och Andreas Nilsson 71 
4.3 Petter Larsson 72 

5. Övriga 73 

5.1 Lantbrukarnas riksförbund 73 
5.2 Karl-Erik Sjöberg 74 
5.3 Korsträsk byaförening 75 
5.4 Informella yttranden 76 
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2. MYNDIGHETER 
2.1 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 2018-05-09 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 
2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet inkl. bilaga har återgivits i sin helhet enligt 
nedan.  

 

Samrådsyttrande för översiktsplan, Älvsbyns kommun 

Bakgrund 

Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan. 

Översiktsplanen är på samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).  

 
Enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen ska länsstyrelsen under samrådet särskilt  
1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana 
allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden, 
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket 
miljöbalken, 
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två 
eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 

Syftet med planen 

Nu gällande översiktsplan från 2011 har i vissa delar blivit inaktuell, därför uppdateras den. 

Planen ska vara strategisk och har ett antal fokusområden och målbilder. 

 

Planer som ska gälla jämte översiktsplanen 

De ännu ej färdigställda Fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort samt Trafikstrategi ska 

efter antagande och laga kraft gälla som tematiska tillägg jämte denna kommuntäckande 

översiktsplan. 

 

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsens bedömer att planen tar hänsyn till regionala och nationella utvecklingsplaner 

och strategier. Planen berör allmänna tillgångar så som mark och vatten så väl som 

naturtillgångar utifrån ett övergripande strategiskt perspektiv. Viktiga 

planeringsförutsättningar diskuteras utifrån nationella och regionala strategier, planer och 

mål. Kommunen för ett resonemang kring hur den egna utvecklingen relaterar till 

förutsättningar i omkringliggande kommuner. Innehållet är på vissa områden systematiserat 

och uppbyggt så att informationen är lätt att ta till sig. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7P18_eS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanen på många ämnesområden har utvecklats sedan 

tidigare översiktsplan från 2011. Inom andra områden kvarstår länsstyrelsens synpunkter i 

granskningsyttrande från 2010, dnr 401-8223-10. Det finns ett antal ämnesområden där det 

finns förbättringspotential inför nästa skede och inför kommande översiktsplaner. Med 

tiden tillkommer också nya ämnesområden, nya lagar och nationella mål att ta hänsyn till i 

planeringen. 

Länsstyrelsen ser i huvudsak positivt på de biltestområden som utpekats. När det gäller 

LIS-områden finns vissa reservationer (tätortsnära LIS-områden) men i stora drag är 

förslaget acceptabelt. Det bör tilläggas att detaljeringsgraden när det gäller 

utvecklingsområden kräver att vidare arbete (bland annat natur- och kulturmiljö) utförs i 

varje prövning. De områden (gäller såväl LIS som biltest och golfbanor) som ligger inom 

riksintresse rennäring måste särskilt beaktas, inte minst när utvecklingsområden skär av 

funktionella samband som t.ex. flyttleder. 

 

Avslutningsvis konstaterar länsstyrelsen att det finns utrymme för förbättringar av 

planförslaget och även kartmaterialet. En av länsstyrelsens uppgifter vid samrådet är att 

tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om allmänna 

intressen. När det gäller synpunkter av rådgivande och vägledande karaktär samt 

detaljsynpunkter väljer länsstyrelsen att bifoga detta som en bilaga, då samrådsyttrandet 

eljest skulle bli alltför omfattande. Länsstyrelsen står under tiden fram till antagande till 

kommunens förfogande för rådgivning.  

 

Miljömål och Agenda 2030 

Det är positivt att kommunen lyfter fram de tre hållbarhetsbegreppen och Agenda 2030 med 

de totalt 17 globala hållbarhetsmålen och även de nationella delmålen. Kommunen skulle i 

större utsträckning kunna implementera sin genomförandeplan utifrån Agendan. 

 

Miljömålen beskrivs. När det gäller målet ”Levande skogar” går kommunen emot detta mål 

när man anger att fler naturreservatsbildningar (uppenbarligen alla former av reservat, även 

sådana som inte berör produktiv skogsmark) inte ska ske. Detta trots att den skyddade 

arealen produktiv skogsmark är förhållandevis liten (ca 1,8 %) i kommunen.  

 

Konsekvensbeskrivning av planen 

Planens konsekvenser beskrivs i slutet av respektive ämnesområde vilket kan vara bra då 

man får en direkt koppling. En sammanfattning av totalen kunde dock vara bra för att få en 

samlad bild av planens miljökonsekvenser. 

 

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 

Riksintressen 

Överlag är det svårt att på analoga kartor få med och redovisa allt som kan vara av intresse 

för markanvändningen. Riksintressen redovisas i planen på separata kartor, inte på särskild 

riksintressekarta eller på markanvändningskartan. Det är därför viktigt att det av 

dokumentet tydligt framgår hur kommunen beaktar och tar hänsyn till riksintressen i 

förhållande till utvecklingsområden.  

Värdefulla ämnen och mineral 
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”Kommunen bedömer generellt att intresset av gruvbrytning och betydelsefull industri ska 

väga tungt vid konflikt med övriga riksintressen”. Länsstyrelsen anser att skrivningen är för 

ospecificerad och ger utrymme för felaktiga tolkningar. Endast Laver utgör riksintresse för 

värdefulla ämnen och material.  Andra ”generella” intressen kan inte ges företräde framför 

ett riksintresse. Ett riksintresses tyngd gentemot ett annat riksintresse får avgöras i samband 

med eventuella prövningar och då bör hänsyn tas även till en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys. 

 

Avsnitten bör utvecklas med konsekvenser för rennäringen. Har kommunen haft särskilda 

samråd med samebyarna avseende vindkraft och mineralutvinning?  

 

Rennäring 

Inom Älvsbyns kommun finnes flera verksamma samebyar: Turpon, Jåhkågasska, Sirges, 

Udtja, Ståkke, Luokta-Mávas, Semisjaur-Njarg och Östra Kikkejaure. Förslaget till 

översiktsplan behöver kompletteras och förtydligas för att visa att rennäringen som 

riksintresse och som allmänt intresse tillgodoses. Den beskrivning som gäller rennäring och 

samisk markanvändning är bristfällig och missvisande.  

 

Riksintresse rennäring ska ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar om ett skydd 

för områden med olika ändamål vilka måste hänga ihop för att helheten ska fungera, s.k. 

funktionella samband. 

 

Av hänsyn till kommande avvägningar i efterföljande ärendebeslut är det viktigt att 

rennäringens användning av riksintressen utpekade som kärnområde, strategiska platser och 

funktionella samband beskrivs som en del av planens planeringsförutsättningar. Det är 

generellt önskvärt med en beskrivning av hur de för näringens så viktiga ”funktionella 

samband” mellan olika typer av riksintresseklassade strukturer hänger samman. En 

långsiktigt hållbar rennäring ställer krav på att flyttleder, rastbeten, kärnområden och svåra 

passager fungerar i praktiken, och måste därför beaktas i planeringen. Av översiktsplanen 

ska framgå hur dessa intressen ska tillgodoses vid kommande beslut om mark- och 

vattenanvändning, exempelvis genom riktlinjer.  

 

För att underlätta planens läsbarhet bör riksintressenas geografiska placering i förhållande 

till planerade exploateringsområden eller annan markanvändning med potentiell konflikt 

tydligt framgå. Den planerade markanvändningens påverkan samt åtgärder som bör vidtas 

för att minimera påverkan beskrivs i planens miljökonsekvens-bedömning. Rennäringen är 

en dynamisk näring där markanvändningen för flera riksintressen har ändrats sedan 

områden utsågs. En medverkande orsak till detta är ett förändrat klimat vilket innebär stora 

utmaningar för rennäringen då naturliga flyttleder, sjöisar och vattendrag, inte längre kan 

nyttjas på samma sätt som tidigare. I sådana fall uppmanas kommunen till en tidig dialog 

med Länsstyrelsen, så att eventuella frågor kring riksintressenas avgränsning eller innebörd 

kan lyftas vidare till Sametinget vid behov.  

 

Vindbruk 

Riksintresseområden för vindbruk uppdaterades 2013 och i Älvsbyns kommun finns 

numera inte några områden av riksintresse.  
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Kulturmiljö 

Det framgår inte av kartan på sid 70 att även Älvsbyn är riksintresse för kulturmiljö. Nu 

finns endast två av kommunens tre riksintressen för kulturmiljö markerade på kartan. 

 

Det bör av kommunens ställningstagande framgå hur (på vilket sätt) kommunen beaktat de 

utpekade riksintressena för kulturmiljö Älvsbyn BD 67, Storforsen BD 68 och Manjärv 

(BD 69). 

 

Väg och järnväg 

Beskrivningen av hur Älvsbyns kommun tillgodoser riksintressena för transport-

infrastrukturen bör utvecklas. Som stöd för denna bedömning finns funktions-beskrivningar 

(se www.trafikverket.se), som visar anläggningens huvudsakliga funktion. Det är även 

viktigt att ta hänsyn till riksintressenas influensområde vid förändring av markanvändning. 

Se även Trafikverkets yttrande. 

 

Totalförsvarets militära del 

Det bör i översiktsplanen tydligt framgår att alla plan-och lovärenden inom influensområde 

kring Vidsels övningsflygplats och Bodens södra skjutfält ska remitteras till 

Försvarsmakten. Därtill ska alla höga objekt, dvs. objekt högre än 20 meter utanför 

sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse, remitteras 

till Försvarsmakten. I kartan bör särskiljas vad som utgör stoppområde för höga objekt 

respektive område med särskilt behov av hinderfrihet. 

 

Två LIS-områden (Gransel och Altervattnet) ligger inom influensområde för riksintressen, 

vilket innebär att tillkommande störningskänslig bebyggelse kan innebära begränsningar för 

verksamheten inom riksintresseområdena och därmed skada. 

 

Det utpekade vindkraftsområdet Sör-Svartlidberget är lokaliserat i nära anslutning till 

Boden södra skjutfält. Etablering av vindkraft i detta område kan påverka möjligheten att 

bedriva verksamhet vid skjutfältet och således skada riksintresset. 

 

Elnät 

Det finns inga utpekade riksintressen för eldistribution i Norrbottens län, d.v.s. 400 kV-

ledningen är inte ett riksintresse. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Kommunen anger i förslaget att vattenfrågorna ska beaktas vid plan- & byggprocesser och i 

samband med andra kommunala verksamheter. Det behöver förtydligas att även 

miljökvalitetsnormer för vatten ska beaktas i all planering och vid genomförande av 

kommunal verksamhet. 

 

Planförslaget omfattar drygt 50 st förslag till s k LIS-områden. I en del av dessa områden 

finns kommunal avloppslösning, i andra finns i dagsläget ingen färdig VA-lösning. 

Länsstyrelsen anser att det ska framgå i översiktsplanen att i de fall det inte finns någon 

VA-lösning ska det ställas krav på sådana VA-lösningar som inte försämrar 

kvalitetsfaktorer utan bidrar till att uppnå miljökvalitetsnormer i berörda vattenförekomster.  
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Generellt är det miljömässigt bättre att koppla nyetablerad bebyggelse till det kommunala 

avloppsnätet, men då är det viktigt att se till att den ökade belastningen på befintliga 

reningsverk inte försämrar kvalitetsfaktorer i berörda vattenförekomster utan bidrar till att 

miljökvalitetsnormer uppnås. 

 

När etableringar ska genomföras i LIS-områden är det viktigt att beakta hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer så att miljökvalitetsnormerna i den berörda vattenförekomsten uppnås 

även efter etableringen. De viktigaste hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna i detta 

sammanhang är: 

För sjöar: Konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar, Närområdet runt sjöar och 

Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar. 

 

För vattendrag: Konnektivitet i sidled till närområde och svämplan i vattendrag, 

Vattendragets närområde och Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag. 

 

Mer information om kvalitetsfaktorer finns i Vatteninformationssystem Sverige 

(viss.lansstyrelsen.se). Frågor om kvalitetsfaktorer, statusklassning och 

miljökvalitetsnormer besvaras av beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Norrbottens 

län. 

 

Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Bedömningen av om ett område är ett LIS-område ska avgöras utifrån områdets 

betydelse för utvecklingen av landsbygden och om det uppfyller de kriterier som anges i 

miljöbalken 7 kap 18 e §. Det bör finnas en någorlunda konkretiserad tanke kring hur 

utvecklingen av området är tänkt att ske inklusive bedömning av hur sysselsättningen 

främjas eller serviceunderlaget upprätthålls. Dessutom krävs en redovisning av vilken 

inverkan på strandskyddets syften den tänkta utvecklingen har. 

 

Det är även lämpligt vid en översyn av översiktsplanen att följa upp hur de LIS-områden 

som pekats ut har fyllt sitt ändamål, 

 

Länsstyrelsen riktade viss kritik angående LIS-områden i granskningsyttrandet till 

föregående översiktsplan. Delar av kritiken kvarstår, bland annat när det gäller de områden 

som ligger närmast Älvsbyn och området Altervattnet som ligger mellan Älvsbyn och 

Boden och inte bedöms kunna bidra till landsbygdsutveckling. 

 

I översiktsplanen redovisas nära 60 LIS-områden vilket kan anses mycket. Storleksmässigt 

har länsstyrelsen inget att anmärka på områdena. Länsstyrelsen har i princip inget emot 

LIS-områden i den omfattning som redovisats kring Vidsel, Gransel, Tväråsel, Manjärv, 

Muddus, Vistträsk, Korsträsk, Arvidsträsk, Granträsk. Även Pålsträsk- och Tväråområdena 

kan accepteras. Ett område anser länsstyrelsen redan nu som olämpligt ur 

naturmiljösynpunkt; området söder om vägen i Vistträsk by med igenväxande kulturmark, 

fuktig lövskog och strandäng vilket kan innebära värden för både växt- och djurliv, både på 

land och i vatten. När det gäller de nya förslagen på LIS-områden bedömer länsstyrelsen att 

de i stort sett är acceptabla, förutsatt att miljön i övrigt inte har stora värden. För Hällan 1 

och Hällan 2 som ligger så nära centralorten kvarstår kritiken från tidigare, det vill säga att 

dessa ”LIS-områden” snarast är tätorts-utvecklingsområden.  
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Ett generellt bekymmer är att inga LIS-områden har inventerats naturmiljömässigt. Inte 

heller har fornlämningar eller kulturmiljöer beskrivits. De har redovisats i kartmaterialet för 

respektive LIS-område men kartan är så liten att det är svårt att urskilja enskilda 

fornlämningar även med hjälp av digital förstoring. Detta innebär att planen är till liten 

hjälp vid bygglovs- och strandskyddsprövning eftersom jobbet med natur- och kulturmiljö 

ändå måste göras i prövningsskedet vilket kan fördröja projekt avsevärt.  

Det är också svårt att bedöma om LIS-områdena är lämpliga sett till bl.a. växt- och djurliv. 

 

De LIS-områden som pekats ut vid Manjärv ligger samtliga i områden med höga 

kulturmiljövärden, några objekt ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård. Detta 

ställer höga krav på anpassning och kan innebära krav på utredningar. 

För fornlämningar är för övrigt skyddsavståndet 150 meter vilket innebär att Länsstyrelsen 

kräver samråd vid åtgärder inom 150 meter från fornlämningar. Det kan sedan visa sig att 

det krävs arkeologisk utredning för att fastställa om fornlämningar berörs av 

exploateringen.  

 

Överlag måste hänsyn tas till jordbruksmark och rennäring i de utpekade områdena, inte 

minst i de punkter där tänkta etableringar skär av funktionella samband för rennäringen. I 

samband med strandskyddsprövning måste utförligare beskrivning av djur- och växtliv 

tillhandahållas.  

 

Mellankommunala intressen  

Mellankommunal och regional samverkan beskrivs kortfattat i avsnittet ”Samverkan i 

regionen”. Delar av mellankommunala frågor kan hittas i avsnittet om infrastruktur. 

Kommunen beskriver även en ambition att utveckla samverkan med andra kommuner i 

avsnitt 6. 

  

Hälsa, säkerhet och risker för olyckor, översvämning och erosion  

I planhandlingens avsnitt 3.13.6 - 3.13.8 blandas uppgifter om risker i nutid/närtid med 

långsiktiga risker kopplat till klimatförändringar. Det finns naturligtvis en koppling, men 

för att kunna prioritera och ge tydlig vägledning anser Länsstyrelsen att kommunen ska 

redovisa naturolycksrisker i närtid/nutid och risker kopplat till klimatförändringar separat. I 

enlighet med detta ska även anpassningsinsatser redovisas separat. 

 

I planhandlingens avsnitt 3.13.6 visas två kartbilder. Bilderna härrör från den skyfallsanalys 

som Länsstyrelsen lät utföra 2015 för samtliga huvudtätorter i Norrbotten. I planhandlingen 

ges ingen förklaring till varför bilderna redovisas, man beskriver inte utgångspunkter och 

resultat av analysen. Vidare tar man i planhandlingen inte upp på vilket sätt kommunen 

planerar för anpassning till de beskrivna förhållandena. Länsstyrelsen anser att ovan 

angivna brister ska rättas till. 

 

I planhandlingens avsnitt 3.13.7, tredje stycket, anges att Länsstyrelsen bedömt att: ”att 

större ras och skred till följd av extrema flödesnivåer sannolikt kommer att minska något i 

slutet av århundradet.”  
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Länsstyrelsen vill att detta ska rättas till vad som anges i den refererade rapporten: 

”storleken på höga flöden i vattendragen (100-årsflöden) att minska, vilket kan indikera att 

skred och ras som utlöses vid sådana händelser minskar.” 

 

Planhandlingens avsnitt 3.13.7 är av stor betydelse från ett riskperspektiv. Innehållet och 

strukturen i avsnittet är otydligt och ostrukturerat, bl.a. för att man refererar till tre olika 

underlag och att vissa uppgifter är oväsentliga. För att avsnittet ska kunna ligga till grund 

för överväganden gällande samhällsplanering måste det renodlas med risk-beskrivningar, i 

vilken grad det styr markanvändning, hur eventuella anpassnings-åtgärder kan utformas och 

vilka vidare utredningar som är nödvändiga, d.v.s. hur man ska ta hänsyn till att 

förutsättningarna kommer att ändras på grund av klimatförändringar. 

 

Kartan i planhandlingens avsnitt 3.13.7 är mycket otydlig då områdena med skredrisk inte 

går att urskilja.  

 

Planhandlingens avsnitt 3.13.8 är otillräcklig, både vad gäller beskrivning av effekter av 

klimatförändringar och hur kommunen avser att arbeta för att hantera dessa effekter. Se 

inledande synpunkter. 

Övriga synpunkter 

Jordbruk 

God odlingsjord utvecklas genom biologiska processer som tar oerhört lång tid, och kräver 

stora resurser att skapa. Jordbruksmark är en ändlig resurs, och en av våra viktigaste 

resurser för att producera livsmedel och andra råvaror. I ett långsiktigt perspektiv är det 

viktigt att bevara möjligheten för kommande generationer att också kunna använda marken, 

eftersom ingen av oss vet var vår mat produceras om 20 eller 50 år. Globala fenomen som 

ökande befolkning, markförstöring och klimatförändringar kommer sannolikt att leda till ett 

långsiktigt och bestående ökat behov av jordbruksmark. Minskande matproduktion i 

Norrbotten gör oss extremt sårbara om vi skulle hamna i en krissituation, t.ex. om gränserna 

stängs vid ett utbrott av smittsam sjukdom. 

 

Översiktsplanen kan i viss mån kännas motsägelsefull då kommunen på flera ställen anger 

jordbrukets betydelse samtidigt som flera områden där bebyggelse eller verksamhet 

planeras i översiktsplanen består av jordbruksmark. Planen innefattar ett mål att 

befolkningsmängden i kommunen fram till år 2030 ska öka med i storleksordningen 20% 

jämfört med nuläget. Bebyggd jordbruksmark är i princip förstörd för all framtid då allt för 

stora ingrepp har gjorts för att marken ska kunna tas i bruk för odling igen. Jordbruksmark 

är i många fall också olämplig att bygga på eftersom grundförhållandena ofta är dåliga. 

 

Översiktsplanen bör kompletteras med ett avsnitt där det tydligt framgår hur ett påtagligt 

ökat behov av jordbruksmark för livsmedelsförsörjning i kommunen kommer att lösas. 

 

Energi och klimat 

En samordning av den fysiska utvecklingen är av stor vikt för att skapa hållbara regionala 

strukturer. Genom att redan på en översiktlig nivå vara medveten om vilka fysiska 

strukturer som främjar ett minskat energibehov och minskade utsläpp av växthusgaser 
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genom samordning av bebyggelse och transportplanering möjliggörs en mer hållbar 

utveckling. 

I planen syns intentionen kring en utveckling av kollektivtrafiklösningar samt lösningar 

som främjar en sammanhållen bebyggelsestruktur. Kommunen avser prioritera fjärrvärme 

som energiförsörjningssystem genom att i första hand utveckla områden där fjärrvärme 

finns tillgängligt.  

Förutsättningar för klimatsmarta och energieffektiva transporter diskuteras. Planen lyfter 

behovet av att skapa bättre förutsättningar för att arbets- eller skolpendla inom kommunen 

men även för längre resor utanför kommungränsen. Klimatsmarta fordon uppmuntras 

genom att t.ex. laddinfrastruktur i hela kommunen utvecklas. 

Klimat- och energifrågorna berörs i planen men på ett översiktligt sätt och konsekvenserna 

av de val som görs är inte utredda. Frågorna är inte i tillräcklig grad integrerade i andra 

sakområden och de kommunala mål som beskrivs är inte satta i ett sammanhang.  

Sammantaget bör så väl översiktsplanen som den medföljande genomförandeplanen 

förtydligas med avseende på klimat- och energifrågor. Grunderna för kommunens framtida 

prioriteringar bör förtydligas gällande bland annat val av energislag samt val av trafikslag 

vid nybyggnationer och etableringar.  

Planen anger att utveckling av vindkraft kan ske där det är lämpligt och där andra intressen 

inte påverkas negativt. Skrivningarna kring vindkraft riskerar att försvåra utbyggnaden av 

förnybar energi i kommunen. 

 

Anpassning till förändrat klimat 

Klimatförändringar och dess effekter kommer att påverka i stort sett alla kommunala 

verksamheter. Trots detta behandlas området i ringa omfattning, på ett otydligt och 

ostrukturerat sätt under avsnitt Miljö- och riskfaktorer i översiktsplanen.  

 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera planhandlingen genom att belysa 

effekter av och anpassning till klimatförändringar under följande avsnitt: 

Näringslivsutveckling, skogsbruk, jordbruk, barnomsorg/vård och omsorg, fritid och kultur, 

infrastruktur, naturresurser (våtmarker), kulturmiljö. Samtliga dessa områden kommer att 

påverkas av klimatförändringar, positivt eller negativt. Kommunen behöver i sina 

strategiska och styrande dokument beskriva hur man avser hantera detta. 

 

Alternativt kan kommunen i planhandlingen tillföra avsnitt som belyser 

klimatförändringens effekter på ovan nämnda områden, samt vilken strategi man har för att 

hantera detta. Nedan listas exempel på ett antal klimatanpassningsinsatser som är lämpliga 

att rekommendera i planhandling. 

 

• Hantering av dagvatten ska utformas med fördröjning av vattnet och fria 

vattenvägar 

• System för dricksvatten och avlopp ska utformas och dimensioneras för ökade 

nederbördsmängder 
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• Trygghetsboende, omsorgsboende etc. ska anordnas så att risker vid värmebölja 

minimeras 

• Kulturmiljöbyggnader ska säkras för effekter från ett fuktigare och varmare klimat 

Uppgifter om klimatpåverkan och anpassning framgår av den Länsstyrelserapport som 

refereras till i planhandlingen. Nationella myndigheter samt Svenskt Vatten har gett ut en 

mängd vägledningar rörande hantering av klimatförändringar. Kommunen bör ta till sig 

informationen från dessa källor och använda den i arbetet med samhällsplaneringen. 

 

Områden med risk för ras, skred eller slamströmmar 

När det gäller ras- och skredrisker bör uppmärksammas att de två utredningar framtagna av 

Länsstyrelsen och MSB som refereras till endast omfattar begränsade och vid 

karteringstillfällena bebyggda delar av kommunen. 

 

Kommunens ställningstagande för miljö- och riskfaktorer 

Kommunen bör ange att det är för att minska risker vid naturolyckor som utredningar och 

insatser ska genomföras. I de föreliggande formuleringarna framställs det som att man ska 

säkerställa att naturolyckor inte ska ske. 

 

Det bör förtydligas att vid framtagande av detaljplan ska alltid markens lämplighet 

inklusive de geotekniska säkerhetsfrågorna såsom ras, skred, erosion och geotekniska 

frågeställningar kopplade till översvämningar bedömas. 

 

Länsstyrelsen har inte kännedom om att det skulle föreligga risk för slamströmmar i 

Älvsbyns kommun. Uppgifter om slamströmmar ska bestyrkas. I det fall det handlar om 

andra geo-relaterade naturolyckor ska korrekt benämning användas. Det ska även framgå 

vad som avses med ”klass två”, samt att referens till källa ska anges. 

 

Miljökonsekvenser för miljö- och riskfaktorer 

Avsnittets nuvarande innehåll är otydligt och ger en otillräcklig bild av konsekvenser givet 

de ställningstaganden kommunen gör inom respektive område. 

 

Naturmiljö och artskydd 

Kommunen tar ställning till att några fler naturreservatsbildningar inte ska ske. 

Kommunen vänder sig uppenbarligen mot all form av reservatsbildning, oavsett om det är i 

produktiv skogsmark eller impediment, för vattendrag, myrmarker etc. 

 

Kommunen tar även ställning till att strandskyddet inte ska utökas inom riksintressen för 

naturmiljö och friluftsliv. Länsstyrelsen känner inte till att det varit aktuellt. 

 

Kommunen anger att ny fritidsbebyggelse (i samlingar) kan anläggas även vid 

oexploaterade sjöar och stränder. Något hållbarhetsperspektiv eller stråktänkande eller 

hänsyn till behov av kommunal service tycks inte ha övervägts när det ställningstagandet 

gjorts.  

 

Dessa ställningstaganden med flera leder bort från miljömålen och risken är uppenbar att 

allmänna intressen får ge vika för enskilda. 
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LIS-områden 

Flertalet planerade exploaterings-/utvecklingsområden har presenterats i form av befintliga, 

nya eller utvidgade LIS-områden. Synpunkterna från länsstyrelsens yttrande till den nu 

gällande översiktsplanen från 2011 gäller även denna gång. Antalet/arealen är sedan 

tidigare stort i förhållande till folkmängden och argumenten för hur exploatering av dessa 

områden, inom en rimlig framtid, bedöms medverka till landsbygdsutveckling är 

fortfarande otydliga. Nu har man gjort tillägg, både helt nya områden och utvidgningar av 

tidigare LIS. Vad länsstyrelsen kan se har man inte nyttjat de tidigare områdena, eller 

utvärderat hur dessa utnyttjats. 

 

Beskrivningen av naturmiljön i de tidigare utpekade LIS-områdena inskränker sig till t ex 

”skogsmark samt högvuxet gräs” eller ”jordbruksmark” vilket visar nuvarande 

markanvändning men säger inget om naturvärden som kan finnas där. Detta ska förvisso 

klargöras när det kommer till dispensprövning eller upphävande av strandskydd, De 

beskrivningar som finns i planförslaget går det inte att säga om det är ett lämpligt 

exploateringsområde eller inte. Ett grundligare arbete med att ta reda på de förutsättningar 

som råder i olika tänkbara utvecklingsområden skulle göra det lättare att ”pricka rätt” redan 

nu och processen i dispensprövning/detaljplaneläggning skulle förenklas betydligt.   

 

Kulturmiljö 

I samband med fortsatt planering för vindkraftsetablering i kommunen är det viktigt att 

kommunen väger in förekomsten av lagskyddade fornlämningar. Vid ev. framtida 

exploatering för bostadsbebyggelse kan det krävas arkeologiska undersökningar för att 

fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen. Det utpekade området för vindkraft ” 

Laver” riskerar dessutom att komma i konflikt med kulturmiljön ”fd Lavers gruvsamhälle” 

som är en skyltad och vårdad regional fornvårdsmiljö med höga kulturhistoriska värden. 

 

Turism och besöksnäring 

För att inte oönskad påverkan på kulturvärdena ska uppkomma krävs att turismen utvecklas 

på ett hållbart sätt och med hänsyn till kulturmiljön. Detta framgår inte av 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Under kommunens ställningstagande ser länsstyrelsen gärna att man anger att 

restaureringarna av flottningsleder ska ske med hänsyn till de kulturmiljövärden som 

flottningslämningarna utgör. Detta stämmer då bättre överens med det som anges under 

Miljökonsekvenser. 

 

Jordbruk 

Under kommunens ställningstagande bör tillägg göras (avsnittet jordbruk) om att 

planeringen av nya bostäder och bostadsområden ska ske med hänsyn till utpekade natur- 

och kulturvärden i odlingslandskapet. Detta bör särskilt gälla inom utpekade klass 1-

områden, enligt Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet natur- och kulturvärden. 

 

Kulturmiljö 

Avsnitt 3:12, texten bör kompletteras så att det framgår att det i kommunen även finns 

kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen. 
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Regional kulturmiljö 

Redan i den inledande texten i avsnitt 3.12.1 bör det tydligt framgå vilka områden som är 

utpekade som riksintressen för kulturmiljö (d.v.s. Älvsbyn BD 67, Storforsen BD 68 och 

Manjärv BD 69) samt vilka övriga områden som är utpekade som regionala kulturmiljöer. 

Det är viktigt att särskilja riksintressen kontra andra kulturmiljöer eftersom lagskyddet 

enligt miljöbalkens 3 kap. 6 § är olika ”starkt” beroende på om hänsynstagandet gäller ett 

riksintresse för kulturmiljö kontra andra kulturmiljöer. För områden av riksintressen gäller 

att dessa ska skyddas mot åtgärder. När det gäller texten om vilka områden som är utpekade 

som regionala kulturmiljöer i Norrbottens kulturmiljöprogram (2010 – 2020) är antalet 

utpekade sju stycken (inte sex stycken), varav ett (Sikfors) även berör Piteå kommun. 

Området Kantabergsheden som omnämns i texten är en av länets fornvårdsmiljöer men 

området fanns tidigare utpekat som regional kulturmiljö i föregående regionala 

kulturmiljöprogram ”Norrbottens synliga historia som var gällande fram till 2009, då det nu 

gällande regionala kulturmiljöprogrammet antogs. Området ”Kyrkmalmen” (som omnämns 

i avsnittet) är ett av de utpekade riksintressena för kulturmiljö i Älvsbyn (d.v.s. Älvsbyn BD 

67). Detta riksintresse ingår i den regionala kulturmiljön Älvsbyn som har större geografisk 

utbredning än riksintresset Älvsbyn.  

 

Kommunens ställningstagande om kulturmiljö  

Kommunens ställningstagande om kulturmiljö är bristfälligt. Texten behöver kompletteras 

med hur kommunen anser att kulturmiljöerna bör bevaras, användas och utvecklas på kort 

och lång sikt. Det ska av avsnittet särskilt tydligt framgå hur kommunen avser att tillgodose 

de tre utpekade riksintressena för kulturmiljö (Älvsbyn BD 67, Storforsen BD 68 och 

Manjärv BD 69). Det räcker inte att som i detta fall ange att ” Kommunen anser det viktigt 

att både natur- och kulturmiljöer samt fornlämningar av stort värde bevaras men kommunen 

anser att det måste ske en rimlig avvägning gentemot andra intressen” För riksintressena 

behövs även en tydligare avvägning i förhållande till andra intressen, att kommunen 

uppmärksammar eventuella intressekonflikter och har en tydlig strategi för hur kommunen 

kommer att tillgodose de utpekade riksintressena för kulturmiljö. 

 

Miljökonsekvenser om kulturmiljö 

Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa vilka konsekvenser kommunens 

ställningstagande får för utpekade riksintressen för kulturmiljö samt övriga värdefulla 

kulturmiljöer. Exempelvis: Vilka åtgärder avser kommunen att vidta för att bevara, använda 

och utveckla kulturmiljön? För att inte oönskad påverkan på kulturvärdena ska uppkomma 

krävs att den framtida utvecklingen i kommunen sker på ett hållbart sätt och med hänsyn till 

kulturmiljön. 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

Det bör av kommunens ställningstagande framgå hur (på vilket sätt) kommunen beaktat 

kända forn- och kulturlämningar samt de i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapets 

natur- och kulturvärden utpekade klass 1-områdena Muskus respektive Korsträsk-

Lillkorsträsk. 

 

Bostäder i centrala Älvsbyn och kommunens ställningstagande 
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Det bör av kommunens ställningstagande framgå hur kommunen beaktat kända forn- och 

kulturlämningar. För det planerade bostadsområdet Västermalmshöjden anges att området 

har potential att inrymma ett ganska stort antal bostäder och ett särskilt boende med 

hälsocentral. Länsstyrelsens har dock redan i yttranden till den tidigare översiktsplanen 

(som antogs 2011) påtalat att det inom området finns en stor mängd fornlämningar (kring 

skidspåret) som är skyddade enligt kulturmiljölagen. I yttranden och meddelanden från 

länsstyrelsen (2017 och 2018) rörande den planerade placeringen av det särskilda boendet 

med hälsocentral (SÄBO) har länsstyrelsen åter igen påtalat att planerna berör en fast 

fornlämning samt att kommunen även måste utreda alternativa placeringar för att undvika 

ingrepp i fornlämningen. Om kommunen bedömer att ett ingrepp i fornlämningen inte kan 

undvikas ska kommunen visa på att det saknas lokaliseringsalternativ. Ett ev. ingrepp i 

fornlämningen ska då föregås av en arkeologisk undersökning. 

 

Friluftsliv 

Regeringens tio mål för friluftslivet berör åtta av 16 miljökvalitetsmål samt har koppling till 

flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De har bäring på flera olika 

politikområden såsom folkhälsa, landsbygdsutveckling, regional tillväxt, barn och ungdom, 

social omsorg o.s.v. Översiktsplanen tydliggör inte hur dessa mål ska nås och motverkar 

delvis målen genom sitt ställningstagande mot reservatsbildning. 

Kommunövergripande planering inklusive riksintressen 

Turismen i Älvsbyn är enligt planen i hög grad kopplad till natur och friluftsliv, men 

naturens betydelse för besöksnäringen i kommunen samt behov av infrastruktur och service 

kopplat till naturturism och det rörliga friluftslivet är knapphändigt beskriven.  

 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur framför allt tätortsnära natur ska tillvaratas för 

att tillgodose behov kopplat till rekreation, hälsa, välbefinnande och utbildning t.ex. i 

anslutning till förskolor, skolor, vårdinrättningar och bostadsområden. 

 

Avsnittet om transporter och infrastruktur skulle kunna utvecklas med tillgänglighet till 

natur- och friluftsområden. 

 

Kommunens ställningstagande att motsätta sig ytterligare reservatsbildningar till förmån för 

skogsbrukets och träindustrins utveckling har gjorts utan att naturens och friluftslivets 

betydelse för en långsiktigt hållbar utvecklig i kommunen har värderats. Detta trots att 

kommunen anger att ”…naturreservaten som finns i kommunen har potential att locka 

naturintresserade människor från hela världen”. 

 

Utvecklingsförslag – centralort och byar 

Förslaget rörande utvecklingen av centralort och byar kan utvecklas vad gäller planeringen 

för grönstrukturer, i synnerhet i samband med planering av nya bostäder och annan 

bebyggelse. Detta gäller såväl bostadsnära naturområden och mindre grönytor insprängda i 

bebyggelsen och möjligheter att ta sig ut från stadskärnan och bostadsområden till den 

omgivande naturen. 

 

Transporter och infrastruktur 

Sammanfattningsvis så skulle avsnittet om infrastruktur med fördel kunna utvecklas. Delar 

kan hämtas från den trafikstrategi som håller på att utarbetas. Det är svårt att få en tydlig 
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bild av vad kommunens vision egentligen är kring behovet av ett utvecklat transportsystem 

för att åstadkomma en hållbar utveckling i kombination med en god tillgänglighet till och 

från Älvsbyn. 

 

Kommunikationer och regional trafikstrategi  

Noteras att länsstyrelsen inte finns uppräknad som en av parterna. Länsstyrelsen har aktivt 

deltagit i denna process från start. Av texten kan man få intrycket att arbetet avslutats vilket 

inte är fallet. Det skulle kunna förtydligas att ambitionen är att arbetet ska fortgå med 

kommunerna som de drivande parterna.  

 

Järnväg (inkl kommunens ställningstagande för infrastruktur) 

Det korrekta namnet Stambanan genom övre Norrland bör användas. Vidare skulle 

beskrivningen vinna på att utvecklas något genom att beskriva dagens persontrafik som 

består av nattåg samt regionaltåg (Norrtåg) mellan Luleå-Umeå. Kommunens bedömning är 

enligt dokumentet att persontrafiken kommer att minska när Norrbotniabanan (NBB) 

byggs, det är dock inte beslutat, varför om är ett bättre ord. Kommunen bör dock resonera 

långsiktigt kring möjligheterna med nytt resecentrum och ett bygge av Norrbotnibanan. 

Tankar har redan idag förts om tågpendel Älvsbyn-Luleå och med en utbyggnad av NBB 

skulle långsiktigt en tågpendel runt fyrkanten kanske vara en möjlighet, även om det kräver 

investeringar på framförallt Piteåbanan.  

 

I planen beskrivs att en bättre samordning bör ske mellan persontrafik, godstrafik, färdtjänst 

mm. Ett resonemang som är svårtolkat vad som egentligen avses särskilt med avseende på 

godstrafik, eller hör detta hemma under vägtrafik? 

 

Godsterminaler  

Godsterminalen som stod färdig 2013 beskrivs, men ingenting om hur utvecklingen på 

denna varit och om den inneburit en överflyttning av transporter till järnväg. Om så inte 

skett borde ett kort resonemang föras om orsakerna till detta och möjliga lösningar för att 

åstadkomma en tydligare överflyttning.  

 

Vägar  

Det bör korrigeras att väg 94 slutar i Arvidsjaur där den ansluter till väg 95 som sträcker sig 

mellan Skellefteå och riksgränsen i Arjeplog (med Bodö som största närmsta stad på norska 

sidan). Vägarna beskrivs ytligt och ingen beskrivning finns om dess betydelse och viktiga 

pendlingsrelationer m.m., vilket texten skulle vinna på.  

 

Gång- och cykelvägar  

Gällande den planerade GC-vägen mellan Korsträsk-Älvsbyn bör det nog framgå att denna 

åtgärd prioriterats i Länstransportplanen (tidigare upprättad av länsstyrelsen och numera 

region Norrbotten), vilket innebär att trafikverket upprättar handlingar och bygger på 

uppdrag av prioriteringen i länstransportplanen.  

 

Kollektivtrafik  

Avsnittet om kollektivtrafik utelämnar beskrivning av den tågtrafik som angör Älvsbyn och 

vilka möjligheter den eventuellt skapar samt visioner om framtiden. Kommunen anger att 

kollektivtrafiken bör öka men det är ett ganska tunt resonemang om hur detta ska 
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åstadkommas i Älvsbyn. Det saknas resonemang om hela resan-perspektivet och eventuella 

behov av utvecklade GC-stråk till kollektivtrafik, cykelparkeringar, strategiska 

pendlingsparkeringar o.s.v. (förutom till viss del under avsnittet om nya resecentrumet). 

Likaså finns ingen vision om förbättrad kollektivtrafik kopplat till Luleå Airport förutom 

”flygbil”, se nedan. 

 

Anpassning till miljöbilssamhället  

Det är bra att kommunen har ambitioner och förslag på lämpliga platser för laddstationer, 

även utanför tätorten. Ett resonemang hur kommunen ställer sig till övriga eventuella 

miljöbränslen, såsom exempelvis fordonsgas hade varit önskvärt.    

 

Flygplatser  

Den korta beskrivningen av ”flygbil” skulle vinna på att utvecklas så att det blir tydligt för 

läsaren om detta är en kollektivtrafiklösning eller om det är av typen bilpool. Som tidigare 

nämnts under kollektivtrafik bör det beskrivas om detta är tillfredsställande eller om det 

finns behov av utvecklade kollektivtrafiklösningar till Luleå Airport.  

 

Näringsliv/Tillväxt/Verksamheter/Handel 

Länsstyrelsen ser i huvudsak positivt på utveckling av biltestverksamhet och besöksnäring 

enligt översiktsplanen.  

 

I översiktsplanen beskriver kommunen sin målsättning att öka befolkningen. Detta är 

logiskt då Älvsbyn, liksom flertalet av kommunerna i Norrbottens län, har en vikande 

befolkningsutveckling. De åtgärder som kommunen listar genom att bl.a. ta fram attraktiva 

bostadsområden och en modell för landsbygdsutveckling är bra. Bland de styrkor som kan 

noteras är att Älvsbyns kommun tillsammans med Luleå har Norrbottens bästa 

företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme i undersökningen 

Företagsklimat 2016. 

 

Kommunen bör också föra en diskussion kring kompetensförsörjningsbehovet nu och i 

framtiden vilket saknas. Att identifiera kompetensbrister på både bransch- och yrkesnivå är 

en viktig strategisk fråga, inte minst när det gäller att attrahera företagsetablering och 

utveckla nya branscher. 

 

Länsstyrelsen har tillsammans med Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten i 

projektet Regional förnyelse under 2018 tagit fram en kompetensörjningsanalys där 

behovet av arbetskraft både på länsnivå och kommunnivå redovisas. 
 

I översiktsplanen redovisas att Älvsbyn sedan flera år är högt rankad som jämställd 

företagarkommun och kommunen behåller denna ställning 2017 enligt företagarnas rapport 

”Kvinnors och mäns företagande”. Detta är givetvis positivt.  

 

Något som saknas är en motsvarande diskussion kring hur kommunen arbetar med 

integration och då i synnerhet med mottagande av nyanlända och kopplingen mot den 

lokala arbetsmarknaden. Det är ingen underdrift att inflyttningen till Norrbotten och då 

främst av utrikesfödda är centralt. Dels för att motverka den negativa demografiska 

utvecklingen, dels ur ett arbetskraftsperspektiv. 
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Genomförandeplan 

I den uppräkning av åtgärder och planer som kommunen listar, skulle länsstyrelsen gärna se 

att kommunen även inkluderar ett arbete med kompetensförsörjning. I arbetet kan 

kommunen arbeta med att kartlägga och identifiera kompetensbrister både i nuläget och på 

längre sikt. Referensrapporter i form av Luleå tekniska universitets rapport ”51 000 

anställningar…” finns att tillgå. Arbetet med kompetensförsörjning kan ge en god 

uppfattning om vilka åtgärder i form av exempelvis utbildningsinsatser som behöver vidtas, 

utvecklandet av nya branscher och företagsetableringar. 

 

Ett annat förslag är att den lista på genomförandeplan som kommunen framlägger, mycket 

väl skulle utformas mot Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Fördelarna med 

detta angreppssätt är flera. För det första är genomförandet av Agendan ett globalt, 

nationellt och regionalt prioriterat mål som kommunerna med flera ska arbeta med. För det 

andra innebär implementeringen av agendan och dess hållbarhetsmål att både synergier och 

målkonflikter blir tydligare och därmed möjliga att hantera i den kommunala verksamheten. 

 

Rennäring 

En översiktsplan är att se som en överenskommelse mellan länsstyrelse och kommunen om 

riksintressenas innebörd och avgränsning. 

”I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och 

vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken 

hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och 

miljökvalitetsnormer.” 

 

Avsnittet om rennäring bör i stora delar utgå och ersättas av en korrekt beskrivning som ger 

en rättvisande bild av rennäringen. Påverkan och konsekvenser för rennäringen bör 

beskrivas samt åtgärder för att tillgodose och skydda riksintressena.  

I översiktsplanen bör även framgå hur kommunen tänker tillgodose rennäringen som 

allmänt intresse.  

 

Det är viktigt att samebyarna involveras i planarbetet i ett tidigt skede. De berörda 

samebyarna som har renbetesområden inom kommunen är sakägare, det gäller även utanför 

områden av riksintresse för rennäringen. Det bör av översiktsplanen framgå att samtliga 

ärenden som berör samebyarna ska skickas dessa för samråd. Länsstyrelsen hänvisar till 

Sametinget för aktuella kontaktuppgifter till samebyarnas ordförande. 

 

Länsstyrelsens yttrande fokuserar på om förslaget till plan tillgodoser de områden av 

riksintresse för rennäringen som finns inom kommunen och hur förslaget förhåller sig till 

rennäringen som allmänt intresse. Inom Älvsbyns kommun finns flera verksamma 

samebyar: Turpon, Jåhkågasska, Sirges, Udtja, Ståkke, Luokta-Mávas, Semisjaur-Njarg och 

Östra Kikkejaure.  

 

Länsstyrelsen kan konstatera att planförslaget behöver kompletteras och förtydligas för att 

visa att rennäringen som riksintresse och som allmänt intresse tillgodoses.  

 

Rennäring i planeringen 
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Information om den samiska kulturen och renskötseln som bedrivs i kommunen utgör 

viktigt kunskapsunderlag för hur översiktsplanen utformas. Av hänsyn till kommande 

avvägningar i efterföljande ärendebeslut är det viktigt att rennäringens användning av 

riksintressen utpekade som kärnområde, strategiska platser och funktionella samband 

beskrivs som en del av planens planeringsförutsättningar. Det är generellt önskvärt med en 

beskrivning av hur de för näringens så viktiga ”funktionella samband” mellan olika typer av 

riksintresseklassade strukturer hänger samman. En långsiktig hållbar rennäring ställer krav 

på att flyttleder, rastbeten, kärnområden och svåra passager fungerar i praktiken, och måste 

därför beaktas i planeringen. Av översiktsplanen ska framgå hur dessa intressen ska 

tillgodoses vid kommande beslut om mark- och vattenanvändning, exempelvis genom 

riktlinjer.  

 

För att underlätta planens läsbarhet bör riksintressenas geografiska placering i förhållande 

till planerade exploateringsområden eller annan markanvändning med potentiell konflikt 

tydligt framgå. Den planerade markanvändningens påverkan samt åtgärder som bör vidtas 

för att minimera påverkan beskrivs i planens miljökonsekvens-bedömning. Rennäringen är 

en dynamisk näring där markanvändningen för flera riksintressen har ändrats sedan 

områden utsågs. En medverkande orsak till detta är ett förändrat klimat vilket innebär stora 

utmaningar för rennäringen då naturliga flyttleder, sjöisar och vattendrag, inte längre kan 

nyttjas på samma sätt som tidigare. I sådana fall uppmanas kommunen till en tidig dialog 

med Länsstyrelsen, så att eventuella frågor kring riksintressenas avgränsning eller innebörd 

kan lyftas  vidare till Sametinget vid behov.  

 

Vindkraft och mineralutvinning  

Avsnitten bör utvecklas med konsekvenser för rennäringen. Har kommunen haft särskilda 

samråd med samebyarna avseende vindkraft och mineralutvinning?  

 

LIS-områden och annan verksamhet inom utpekade riksintresseområden för rennäringen  

Ett antal av de utpekade LIS-områden i översiktsplanen är planerade inom kärn-områden, 

rastbeteområden och flyttleder som är av riksintresse för rennäringen. Det finns även 

anläggningar för biltestverksamhet inom rennäringens riksintresseområden. I bilaga till 

detta yttrande finns värdebeskrivningar för de samebyar som berörs. 

 

Se även Sametingets bilagda yttrande.  

 

Bostadsförsörjning 

Kommunen bör i större utsträckning beskriva och beakta det befintliga bostadsbeståndet i 

kommunen vid planeringen av bostäder för målet om en ökande befolkning till 2030.  Är 

nybyggnadsmålet på minst 80 bostäder per år mellan 2018 och 2030 realistiskt? Det 

framgår inte hur kommunen har analyserat den tänkta målgruppens behov och efterfrågan.  

 

Övrigt 

Sammanhållen bebyggelse: På markanvändningskartan finns 17 stycken områden med 

sammanhållen bebyggelse. I tabellen på sidan 78 redovisas endast 16 stycken. 

 
De som deltagit i beslutet 
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Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planhandläggare Thomas Steinwall 

som föredragande.  

 

I ärendet har även Jimmy Bystedt, Kerstin Lundin-Segerlund och Anna-Karin 

Abrahamsson, enheten för samhällsplanering och kulturmiljö, Victoria Bystedt och Karin 

Spansk, naturmiljöenheten, Ylva Sardén, internationella enheten, Mats Lindell, 

näringslivsavdelningen, Martin Lundqvist, landsbygdsenheten, Micael Bredefeldt, enheten 

för samhällsskydd, Fredrik Nordblad, miljöanalysenheten, Robert Sandberg, 

naturskyddsenheten och Brita Thomasson, naturresurs- och rennäringsenheten deltagit. 

Biläggs: 

1. Länsstyrelsens bilaga till samrådsyttrande 

2. Yttranden från myndigheterna Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Post- och 

telestyrelsen, Statens fastighetsverk, Myndigheten samhällsskydd och beredskap, 

Sveriges geologiska undersökning, Jordbruksverket, Lantmäteriet 

fastighetsbildning, Sametinget, Svenska kraftnät, Sveriges geologiska institut, 

SMHI samt Trafikverket. 

 

 

 

Bilaga till Samrådsyttrande för översiktsplan, Älvsbyns 
kommun 

 

Klimat, ras och skred 

Miljö- och riskfaktorer  

I planhandlingens avsnitt 3.13.7, tredje stycket, anges att Länsstyrelsen bedömt att: ”att 

större ras och skred till följd av extrema flödesnivåer sannolikt kommer att minska något i 

slutet av århundradet.”  

Länsstyrelsen vill att detta ska rättas till vad som anges i den refererade rapporten: 

”storleken på höga flöden i vattendragen (100-årsflöden) att minska, vilket kan indikera att 

skred och ras som utlöses vid sådana händelser minskar.” 

 

I planhandlingens avsnitt 3.13.7, tredje stycket, anges att: ”kommunen valt att inte placera 

några utvecklingsområden där det finns stor risk för översvämning, ras och/eller skred.” 

Länsstyrelsen anser att kommunen i planhandlingen ska precisera vad som avses med ”stor 

risk”. 

 

Planhandlingens avsnitt 3.13.8 är otillräckligt, både vad gäller beskrivning av effekter av 

klimatförändringar och hur kommunen avser att arbeta för att hantera dessa effekter. Se 

inledande synpunkter. 
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Kommunens ställningstagande för miljö- och riskfaktorer 

Kommunen bör ange att det är för att minska risker vid naturolyckor som utredningar och 

insatser ska genomföras. I de föreliggande formuleringarna framställs det som att man ska 

säkerställa att naturolyckor inte ska ske. 

 

Länsstyrelsen har inte kännedom om att det skulle föreligga risk för slamströmmar i 

Älvsbyns kommun. Vad som är känt är andra geotekniska risker. Uppgifter om 

slamströmmar ska bestyrkas. I det fall det handlar om andra geo-relaterade naturolyckor ska 

korrekt benämning användas. Det ska även framgå vad som avses med ”klass två”, samt att 

referens till källa ska anges. 

 

Kulturmiljö 

Vindkraft 

I samband med fortsatt planering för vindkraftsetablering i kommunen är det viktigt att 

kommunen väger in förekomsten av lagskyddade fornlämningar. Vid ev. framtida 

exploatering för bostadsbebyggelse kan det krävas arkeologiska undersökningar för att 

fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen. Det utpekade området för vindkraft ” 

Laver” riskerar dessutom att komma i konflikt med kulturmiljön ”fd Lavers gruvsamhälle” 

som är en skyltad och vårdad regional fornvårdsmiljö med höga kulturhistoriska värden. 

 

Turism och besöksnäring 

För att inte oönskad påverkan på kulturvärdena ska uppkomma krävs att turismen utvecklas 

på ett hållbart sätt och med hänsyn till kulturmiljön. Detta framgår inte av 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Fritid och Kultur 

Under kommunens ställningstagande ser vi gärna att man anger att restaureringarna av 

flottningsleder ska ske med hänsyn till de kulturmiljövärden som flottningslämningarna 

utgör. Detta stämmer då bättre överens med det som anges under Miljökonsekvenser. 

 

Jordbruk 

Kommunens ställningstagande – jord- och skogsbruk samt rennäring 

Under kommunens ställningstagande bör tillägg göras (avsnittet jordbruk) om att 

planeringen av nya bostäder och bostadsområden ska ske med hänsyn till utpekade natur- 

och kulturvärden i odlingslandskapet. Detta bör särskilt gälla inom utpekade klass 1-

områden, enligt Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet natur- och kulturvärden. 

 

Kulturmiljö 

Texten bör kompletteras så att det framgår att det i kommunen även finns kyrkliga 

kulturminnen och byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen. 

 

Regional kulturmiljö 

Redan i den inledande texten i avsnitt 3.12.1 bör det tydligt framgå vilka områden som är 

utpekade som riksintressen för kulturmiljö (d.v.s. Älvsbyn BD 67, Storforsen BD 68 och 

Manjärv BD 69) samt vilka övriga områden som är utpekade som regionala kulturmiljöer. 

Det är viktigt att särskilja riksintressen kontra andra kulturmiljöer eftersom lagskyddet 

enligt miljöbalkens 3 kap. 6 § är olika ”starkt” beroende på om hänsynstagandet gäller ett 
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riksintresse för kulturmiljö kontra andra kulturmiljöer. För områden av riksintressen gäller 

att dessa ska skyddas mot åtgärder. När det gäller texten om vilka områden som är utpekade 

som regionala kulturmiljöer i Norrbottens kulturmiljöprogram (2010 – 2020) är antalet 

utpekade sju stycken (inte sex stycken), varav ett (Sikfors) även berör Piteå kommun. 

Området Kantabergsheden som omnämns i texten är en av länets fornvårdsmiljöer men 

området fanns tidigare utpekat som regional kulturmiljö i föregående regionala 

kulturmiljöprogram ”Norrbottens synliga historia som var gällande fram till 2009, då det nu 

gällande regionala kulturmiljöprogrammet antogs. Området ”Kyrkmalmen” (som omnämns 

i avsnittet) är ett av de utpekade riksintressena för kulturmiljö i Älvsbyn (d.v.s. Älvsbyn BD 

67). Detta riksintresse ingår i den regionala kulturmiljön Älvsbyn som har större geografisk 

utbredning än riksintresset Älvsbyn.  

 

Kantebergsheden 

Texten om området kan kvarstå men ange istället att området är en av länets 

fornvårdsmiljöer samt att området är skyltat och vårdas via länsstyrelsen. 

 

Kyrkmalmen (k67) 

Älvsbyns kyrka har inte pekats ut av länsstyrelsen som skyddsvärd kyrkobyggnad. Kyrkan 

är skyddad enligt Kulturmiljölagens 4 kap. 3 § där det framgår att ”Kyrkobyggnader som är 

uppförda … före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 

av länsstyrelsen”. Länsstyrelsen är i detta fall tillståndsmyndighet vid ändringar av en 

kyrkobyggnad. 

 

Fastigheten Skogen 1:1 – Sveaskogs kontor 

Byggnaden är skyddad som byggnadsminne enligt kulturmiljölagens 3 kap. 

 

Kartan sid 70 

Det framgår inte tydligt på kartan vilka som är de sju utpekade regionala kulturmiljöerna. I 

kartan syns endast två av sju utpekade regionala kulturmiljöer. Markeringen av utpekade 

värdefulla broar (antalet broar) stämmer inte heller jämfört med vad som framgår av texten. 

Dessa är fler i kartan än vad som finns utpekat. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa vilka konsekvenser kommunens 

ställningstagande får för utpekade riksintressen för kulturmiljö samt övriga värdefulla 

kulturmiljöer. Exempelvis: Vilka åtgärder avser kommunen att vidta för att bevara, använda 

och utveckla kulturmiljön? För att inte oönskad påverkan på kulturvärdena ska uppkomma 

krävs att den framtida utvecklingen i kommunen sker på ett hållbart sätt och med hänsyn till 

kulturmiljön. 

 

Utvecklingsförslag – centralort och byar 

Det är viktigt att kommunen i sin planering för bostäder och/eller områden för bostäder tar 

hänsyn till de kulturmiljöer och kulturvärden som finns i kommunen. Det gäller då att 

kommunen inte ser bevarandet av natur- och kulturmiljöer främst som ett hinder för 

utvecklingen av kommunen. Genom god planering kan kulturmiljön bli en resurs för 

utvecklingen i kommunen genom att bidra till attraktiva boende- och livsmiljöer. 

Kulturmiljön kan därutöver även ha en potential för besöksnäringen (vilket kommunen 

lyfter i avsnitt 4.2.2 Attraktiva lägen för turism och besöksnäring). Kommunen bör därför 
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sträva efter att uppnå ett hållbart samhälle där det finns en mångfald av kulturmiljöer som 

bevaras, används och utvecklas, vilket är i enlighet med de av riksdagen antagna nationella 

målen för kulturmiljöarbetet.  

 

Strandskydd och ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS) 

(även redovisat under avsnitten 4.4.7 LIS-områden i byarna närmast centrala Älvsbyn, 4.5 

Utveckling av Vidselområdet, 4.6 Utveckling av Vistträskområdet, 4.6 Utveckling av 

Vistträskområdet, 4.7 Utveckling av Korsträskområdet, 4.8 Utveckling av 

Pålsträskområdet, 4.9 Utveckling av Tväråselsområdet samt 4.10 Utveckling av 

Tväråområdet) 

 

Inom och i nära anslutning till flera av de utpekade LIS-områdena förekommer kända forn- 

och kulturlämningar, vilket inte framgår av texten i planen. Vid ev. framtida exploatering 

för bostadsbebyggelse kan det krävas arkeologiska undersökningar för att fastställa om 

fornlämningar berörs av exploateringen.  

 

Vid utpekandet av LIS-områden ska kommunen även beakta att skydd och vård av 

värdefulla kulturmiljöer kan upprätthållas (enligt bl.a. miljöbalkens 1 kap 1 § och 3 kap. 6 

§). Detta gäller särskilt det utpekade riksintresset för kulturmiljö Manjärv (BD 69) samt de i 

Bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur- och kulturvärden utpekade klass 1-

områdena Muskus respektive Korsträsk-Lillkorsträsk. 

 

Kommunens ställningstaganden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i byarna  

Det bör av kommunens ställningstagande framgå hur (på vilket sätt) kommunen beaktat 

kända forn- och kulturlämningar samt de i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapets 

natur- och kulturvärden utpekade klass 1-områdena Muskus respektive Korsträsk-

Lillkorsträsk. 

 

Miljökonsekvenser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i byarna 

Miljökonsekvensbeskrivningen för utpekade LIS-områden bör kompletteras så att det av 

planen framgår att i de fall de planerade LIS-områdena berör fornlämningar ska ett samråd 

ske med länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagens 2 kap. 10 §. Samrådet ska ske redan innan 

området exploateras och detaljplaneläggs (avser all exploatering där ny mark ska tas i 

anspråk). Detta är speciellt viktigt då det inom eller i nära anslutning till utpekade LIS-

områden finns kända forn- och kulturlämningar. Det är Länsstyrelsen (inte kommunen) som 

bedömer om fornlämningar beröras av verksamheten. Kommunen bör därför begära samråd 

(enligt KML 2 kap. 10 §) när fornlämningar förekommer närmare än ca 150 meter från den 

planerade verksamheten. Om en fornlämning bedöms att beröras kan länsstyrelsen ställa 

krav på att arkeologiska utredningar/undersökningar ska genomföras, vilket bekostas av 

exploatören. 

 

Utveckling av centrala Älvsbyn 

Under avsnittet miljökonsekvenser anges att: ”Kommunens ställningstagande att i första 

hand förtäta befintliga bebyggda områden gör att skador på naturmiljön i de flesta fall blir 

mindre än om helt opåverkade områden tas i anspråk.” Vid planeringen är det viktigt att 

kommunen även beaktar befintliga utpekade kulturmiljöer samt kända forn- och 

kulturlämningar så att dessa kan bevaras, används och utvecklas.  
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Utöver uppräknade miljömål som berörs av bebyggelse i strandnära lägen är även 

miljömålet God bebyggd miljö relevant i detta sammanhang. Särskilt i det fall förtätningen 

ska ske i befintliga bebyggda områden. Under ett av de tio preciseringarna av 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö framgår att: ”Det kulturella, historiska och 

arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 

landskap bevaras, används och utvecklas”. 

 

Biltestverksamhet 

I anslutning till planerade områdena för utvidgning av biltestverksamhet förekommer kända 

forn- och kulturlämningar. Vid ev. framtida exploatering som innebär att orörd mark tas i 

anspråk kan det krävas arkeologiska undersökningar för att fastställa om fornlämningar 

berörs av exploateringen.  

 

Friluftsliv 

Regeringens tio mål för friluftslivet 

Friluftslivspolitikens övergripande mål är att stödja människors möjligheter att vistas ute i 

naturen där allemansrätten är en grund för friluftslivet och att alla människor ska ha 

möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 

natur och miljö. Utgångspunkten för regeringens tio mål för friluftlivspolitiken är att 

friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling: 

 

Tillgänglig natur för alla 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Ett rikt friluftsliv i skolan 

Friluftsliv för god folkhälsa 

God kunskap om friluftslivet 

 

Miljömässig hållbarhet 

Åtta av 16 miljökvalitetsmål innehåller preciseringar som rör landskapets betydelse för 

friluftslivet. Dessa handlar bland annat om att naturens värden för friluftsliv ska värnas och 

bibehållas och att det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 

bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet. 

 

Social hållbarhet 

Friluftsliv bidrar till hälsa, välbefinnande och social gemenskap. Regeringens mål om 

friluftsliv för god folkhälsa är ett av tio mål för friluftslivet. Det handlar om att skapa goda 

förutsättningar så att människor regelbundet kan vistas och vara fysiskt aktiva i natur- och 

kulturlandskapet. Målet om ett rikt friluftsliv i skolan har också en tydlig koppling till barns 

hälsa. Detta hänger samman med folkhälsopolitikens övergripande mål att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
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Ekonomisk hållbarhet 

Regeringens mål om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att 

friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och 

medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt. 

 

Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling 

Utgångspunkten för Sveriges friluftsmål är att friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och 

regional utveckling. Friluftsmålen hänger samman med de globala målen för hållbar 

utveckling i Agenda 2030, bland annat målen för hälsa och välbefinnande, god utbildning 

för alla, ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen samt ekosystem och biologisk 

mångfald.  

 

Ekosystemtjänster 

Friluftsliv och grönområden för friluftslivsaktiviteter erbjuder en rad ekosystemtjänster 

såsom hälsa, rekreation, jakt, fiske och bärplockning, utomhuspedagogik och ökad 

förståelse för miljö och natur, grön infrastruktur som främjar biologisk mångfald samt 

påverkan av lokalklimatet (t.ex. luftrening, temperaturutjämning, bullerreglering m.m.).  

 

Förslag: 

Friluftlivsmålen bör beaktas i planen som en viktig del av de globala hållbarhetsmålen.  

 

Turism och besöksnäring  

Turismen i Älvsbyn är enligt planen i hög grad kopplad till natur och friluftsliv, men 

naturens betydelse för besöksnäringen i kommunen är knapphändigt beskriven. 

Besöksnäringens behov av fungerande infrastruktur och service sammanfaller till stor del 

med behoven för det rörliga friluftslivet. För att kunna tillmötesgå de behov och utmaningar 

som en ökande naturturism innebär bör kommunen utarbeta en strategi för framtida 

utveckling av natur- och friluftsområden t.ex. genom en kommunal friluftsplan. Se även 

under avsnitt ”Fritid och kultur”. 

 

Skogsbruk 

I planeringen bör hänsyn tas till skogens betydelse för friluftslivet, inklusive betydelse för 

t.ex. skolor och annan tätortsnära natur. Områden av betydelse för friluftslivet bör 

identifieras. För att åstadkomma ett hållbart skogsbruk bör man så långt möjligt försöka 

hitta brukningsmetoder som möjliggör mångbruk t.ex. genom att skogens sociala värden 

och värden för friluftsliv bibehålls. Områden som är av stor betydelse för friluftslivet och 

där friluftslivet är avhängigt områdets naturvärden eller orördhet bör skyddas. Se vidare 

kommentarer och förslag under avsnitt ”Fritid och kultur”. 

 

Jordbruk 

Även jordbrukslandskapet kan vara av värde för friluftslivet och dessa värden bör 

identifieras för att kunna tillvaratas. Se vidare kommentarer och förslag under avsnitt 

”Fritid och kultur”. 

 

Rennäring 

I avsnittet nämns inte rennäringens förhållande till det rörliga friluftslivet och 

besöksnäringen. Genomarbetade planeringsunderlag och väl förankrad planering kan 
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förebygga intressekonflikter, vilket t.ex. kan göras genom lokala friluftsråd, kartläggning av 

områden av betydelse för friluftslivet och utarbetandet av en kommunal friluftsplan. Se 

vidare kommentarer och förslag under avsnitt ”Fritid och kultur”. 

 

Barnomsorg och skola 

I planen saknas beskrivning av mål och åtgärder rörande den yttre miljön runt förskolor och 

grundskolor. När det gäller skolans yttre miljö bör närheten till natur- och grönområden 

prioriteras. 

 

I kursplanen för idrott och hälsa för grundskolan står det bl.a. att ”Genom undervisningen 

ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och 

få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv”. Naturvistelse har positiv inverkan på 

barnens sociala, fysiska, motoriska och mentala utveckling och positiva upplevelser av 

rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva 

senare i livet. Naturen i sig har också ett stort värde som pedagogisk resurs för förskolor 

och grundskolor, och den kan vara en plats där natur- och miljöförståelsen kan utvecklas. 

Se vidare kommentarer och förslag under avsnitt ”Fritid och kultur”. 

 

Vård och omsorg 

I planen saknas beskrivning av mål och åtgärder rörande den yttre miljön runt inrättningar 

och boende inom vård och omsorg. Tillgänglighet till natur- och grönområden bör 

prioriteras. 

 

Studier visar att både äldre och sjukas hälsa förbättras genom naturvistelse och närhet till 

naturen. Kommunens rika tillgång till natur och möjligheter till ett varierat utbud av 

naturbaserad aktivitet såväl som avkoppling bör tillvaratas i planeringen av vård och 

omsorg. Tillgängligheten för funktionsnedsatta bör i detta sammanhang prioriteras särskilt. 

I den mån det planeras för nya senior-, trygghets- och särskilda boenden bör det finnas 

grönområden med god tillgänglighet i direkt anslutning till dessa. Se vidare kommentarer 

och förslag under avsnitt ”Fritid och kultur”. 

 

Fritid och kultur 

Naturen inom Älvsbyns kommun utgör, enligt översiktsplanen, en viktig resurs för det 

rörliga friluftslivet. Trots detta är kommunens planer för var och hur man vill 

tillgängliggöra friluftslivet ganska vaga, med ett fåtal undantag. Att planera friluftslivet 

långsiktigt är av stor vikt både för ett bra friluftsliv för kommunens innevånare men också 

för att tillgodose besöksnäringens behov och möjligheter. Kommunen bör kartlägga natur- 

och kulturområden som har betydelse för friluftsliv och besöksnäring samt ta fram en 

friluftsplan eller motsvarande för kommunen som kan fungera som ett komplement till 

översiktsplanen. 

 

I den fysiska planeringen måste friluftsliv som intresse vägas mot andra intressen, 

exempelvis exploatering för bebyggelse, skotertrafik, rennäring, skogsbruk och gruvnäring. 

Genom att kartlägga naturområden som har (eller kan komma att få) stor betydelse för 

friluftsliv, rekreation och turism på lokal nivå får man ett underlag som kan användas för att 

väga friluftsintresset mot andra intressen. En friluftsplan kan ge en samlad bild över 

friluftslivet i dess olika former i kommunen. Den kan tydliggöra politiska 
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ställningstaganden för friluftslivets hantering i efterföljande planering och lovgivning samt 

tydliggöra ansvarsfördelning och resursbehov. Den kan också spela en viktig roll för att 

tillgängliggöra friluftslivet för alla, inte minst i tätortsnära områden.  

 

En friluftsplan bör vara kunskapsmässigt väl underbyggd och väl förankrad den bör ge 

behövliga riktlinjer på ett överskådligt sätt, och därmed är både verkningsfull och 

användarvänlig. Det finns möjlighet för kommunen att erhålla bidrag från Länsstyrelsen för 

upprättande av friluftsplaner genom LONA-bidraget. 

Naturvårdsverket har redovisat en metod för att kartlägga naturområden som har stor 

betydelse för friluftsliv, rekreation och turism på lokal och regional nivå. För närvarande 

pågår ett arbete med att ta fram en vägledning för hur metoden kan användas, men metoden 

finns beskriven på Naturvårdsverkets webbplats. 

 

Läs mer om kommunala friluftsplaner t.ex. i Naturvårdsverkets rapport ”Kommunala 

friluftsplaner. En kunskapsbas för verkningsfulla och användarvänliga kommunala 

friluftsplaner” (2015). Länsstyrelsen kan bistå med stödmaterial. 

 

Övriga kommentarer till avsnittet 

Natur- och grönområden kan utgöra viktiga mötesplatser för olika grupper av människor. I 

planeringen bör kommunen på olika sätt stimulera till vistelse och möten i dessa miljöer 

t.ex. genom att skapa attraktiva och trygga miljöer, tillgänglighets-anpassning, gröna stråk 

som förbinder t.ex. bostadsområden med grönområden m.m.  

 

Vid exploatering av natur- och kulturområden för t.ex. bebyggelse bör befintliga natur- och 

kulturvärden så långt möjligt tas tillvara. Även naturområden utan särskilda biologiska 

värden kan ha ett högt värde ur t.ex. friluftslivs-, rekreations- eller utbildningssynpunkt. 

 

Värdet av naturreservat och andra skyddade områden avgränsar sig inte enbart till ”dem 

som är intresserade av att studera hotade arter och gammelskog” (som det står i planen, 

avsnitt 3.6.10) utan utgör också viktiga resurser för både hälsa, näringsliv och utbildning 

(se vidare kommentarer under avsnitt 1.5-1.6 samt 3.9).  

 

I planen nämns väldigt kort att snöskotern är ett viktigt transportmedel och 

fritidssysselsättning (avsnitt 3.6.10). Även skoterleder bör beaktas i kommunens planering 

för att möjliggöra skotertrafik utan störningar eller konflikter med övrigt friluftsliv eller 

näringar såsom rennäringen. 

 

Tillgång till parker och grönområden nämns översiktligt i planen. Att det finns bostadsnära 

naturområden och mindre grönytor insprängda i bebyggelsen har stor betydelse särskilt för 

grupper som inte alltid tar sig så långt på kort tid såsom barn, funktionsnedsatta, äldre och 

sjuka. Områden av betydelse för naturvistelse och friluftsliv bör pekas ut för att förhindra 

att marken tas i anspråk av bebyggelse eller annat när tätorten expanderar och förtätas. Det 

bör finnas gröna stråk som binder samman t.ex. bostadsområden med grönområden. 

 

Lättillgänglig information om var områdena finns, hur man tar sig dit och vad man kan 

förvänta sig på plats är viktig. Ideella föreningar spelar ofta en viktig roll genom att 

anordna aktiviteter som lockar ut människor till dessa platser. 
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Förslag: 

En kartläggning av naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och 

turism kartläggs. En kommunal friluftsplan tas fram. Fler natur- och kulturområden av 

betydelse för friluftslivet bör pekas ut. 

 

Infrastruktur 

Förslag: 

Människors tillgänglighet till natur- och friluftsområden bör beaktas i kommunens 

trafikstrategi, planering av gång- och cykelvägar samt planering av kollektivtrafik. 

Möjligheten att ta sig från bostadsområden till närliggande natur samt ut från stadskärnan 

till den omgivande naturen genom att anlägga ”gröna stråk” bör beaktas. 

 

Se vidare kommentarer och förslag under avsnitt ”Fritid och kultur”. 

 

Naturresurser 

I avsnitt 3.9.1 står det att ”De många naturreservaten som finns i kommunen har potential 

att locka naturintresserade människor från hela världen”. Naturturismen är en viktig och 

växande näring som inte bara lockar människor som är intresserade av urskog och 

rödlistade arter, utan som lockas av naturens skönhet, det vilda och orörda, tystnaden m.m. 

som den norrbottniska naturen har att erbjuda. Skyddet innebär att naturområdena, i de 

flesta fall, är tillgängliga för friluftsliv och naturturism, och är också en garanti för att de 

kommer att fortsätta vara det även i framtiden. Skyddet innebär en kvalitetsstämpel som 

visar att områdena har särskilda värden, vilket kan vara en viktig marknadsföringsfaktor för 

den som söker ”orörd natur”. Skyddade områden kan också vara viktiga resurser för att lära 

barn och unga om natur och miljö. 

 

Kommunens ställningstagande att motsätta sig ytterligare reservatsbildningar till förmån för 

skogsbrukets och träindustrins utveckling har gjorts utan att naturens och friluftslivets 

betydelse för en långsiktigt hållbar utvecklig i kommunen har värderats. I en kommun som 

vill satsa på turism- och besöksnäring och där hållbar utveckling är en del av kommunens 

vision bör värdering av skyddade områdens betydelse för friluftsliv, folkhälsa, utbildning 

och naturturism föregå ett ställningstagande. 

 

Genom att kartlägga och värdera naturområdens betydelse för friluftsliv, rekreation och 

turism får man ett planeringsunderlag där olika intressen kan vägas mot varandra ur ett 

långsiktigt hållbarhetsperspektiv men även ekonomiskt långsiktigt.  

 

Se vidare kommentarer och förslag under avsnitt ”Fritid och kultur”. 

 

Kulturmiljö 

Kulturmiljöer i landskapet, inklusive fornlämningar, kan också ha ett stort värde för det 

rörliga friluftslivet och bör också beaktas i planering för friluftsliv. 

 

Se vidare kommentarer och förslag under avsnitt ”Fritid och kultur”. 

 

Miljö- och riskfaktorer 
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Naturområden för friluftsliv och annan grönstruktur kan bidra till att förbättra den lokala 

miljön genom att t.ex. fånga upp luftföroreningar, minska risken för översvämningar samt 

minska buller. Det kan också förbättra det lokala klimatet genom lokal påverkan på vind 

och temperatur. 

 

I stället för att bygga på områden invid stränder där det kan finnas risk för ras eller skred 

kan dessa områden utvecklas till friluftsområden. På detta sätt kan attraktiviteten för boende 

i området bibehållas samtidigt som den strandnära naturen tillgängliggörs för fler. 

 

Bostäder 

Älvsbyns översiktsplan beskriver en framtida ökande befolkning, behov av att bygga nya 

bostäder och förtätning av bebyggelsen. Det är därför viktigt att planera för grönstruktur. 

Grönytor i bebyggda miljöer bidrar till attraktiva boendemiljöer, stimulerar till 

utomhusvistelse och ökad fysisk aktivitet och skapar mötesplatser för människor. Närheten 

till naturområden är därför särskilt viktigt i närheten av bostäder, skolor och 

vårdinrättningar. Grönytorna fyller också en viktig funktion genom att bidra till t.ex. 

luftrening, minska buller, tar hand om dagvatten m.m. 

 

Bostadsnära naturområden och mindre grönytor insprängda i bebyggelsen har stor 

betydelse särskilt för grupper som inte alltid tar sig så långt på kort tid som barn, 

funktionsnedsatta, äldre och sjuka. Hundägare är en annan grupp som använder den 

bostadsnära naturen mycket.  

 

Vid planering av bostäder bör befintliga naturgivna strukturer och grönområden så långt 

möjligt tas tillvara. Möjligheten att ta sig ut från stadskärnan och bostadsområden till den 

omgivande naturen genom att anlägga ”gröna stråk” bör också ingå i planeringen. Gröna 

stråk stimulerar till promenader, cykling och rörelse i närområdet.  

 

Boverket har tagit fram en rad rapporter och vägledningar för bostadsnära natur, se t.ex. 

”Bostadsnära natur” (2007) och ”Planera för rörelse” (2013). 

Förslag: 

 

I planering och byggande ska en målsättning vara att natur och grönytor finns inom en radie 

på 300 meter från bostäder samt inom en radie på 200 meter när det gäller skolor, vård och 

omsorg. 

Möjligheten att ta sig från bostadsområden till närliggande natur samt ut från stadskärnan 

till den omgivande naturen genom att anlägga ”gröna stråk” bör beaktas. 

 

Rennäring 

Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. Staten har ett övergripande ansvar 

för att rennäringen kan fortleva som en del av kulturen. Rennäringen ska bedrivas så att den 

ger en tryggad försörjning på ett ekologisk, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt bärkraftigt 

sätt.  

 

Översiktsplanen omfattar hela Älvsbyns kommun och inom denna yta finns det flera 

områden som utgör riksintressen rennäring (MB 3 kap. 5 §). Områden som är av 

riksintresse rennäring ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens 
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bedrivande. Riksintresse rennäring ska ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar 

om ett skydd för områden med olika ändamål vilka måste hänga ihop för att helheten ska 

fungera, s.k. funktionella samband, jfr. prop. 1985/86:3. Av nyss nämnda prop. framgår 

även att rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen. Det innebär att det måste 

finnas grundläggande förutsättningar för rennäringen inom i princip varje sameby, 

nämligen en säker tillgång till sådana områden inom både åretruntmarkerna och 

vinterbetesmarkerna som har avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel. 

Det kan gälla bl.a. flyttningsleder, särskilt sådana avsnitt där på grund av terränghinder 

m.m. alternativa framkomstvägar saknas. Av den anledningen är det av största betydelse att 

beakta de funktionella samband som måste finnas mellan olika delområden för att 

renskötsel ska vara möjlig och samekulturens fortbestånd därmed garanteras. Som regel har 

storleken och kvaliteten på dessa marker en avgörande betydelse för det antal renar som 

kan hållas. Det är områden av detta slag som är av stor betydelse från nationell synpunkt att 

skydda mot förändringar. Det bör härvid observeras att även förhållandevis begränsade 

åtgärder kan avsevärt försvåra renskötseln. Vidare framgår nämnda prop. att rennäringen är 

en förutsättning för den samiska kulturen och att riksintresseskyddet för rennäringen 

tillkom p.g.a. rennäringens svårigheter att hävda sig mot starka exploateringsintressen. 

 

Naturliga och sammanhängande betesmarker och flyttvägar är en grundläggande 

förutsättning för renskötseln. Konkurrensen mellan rennäringen och andra markanvändare 

har ökat över tiden. För rennäringen har det bidragit till att samebyars betesmarker minskat 

och fragmenterats. Samerna har status som urfolk och folk och därigenom rätt att utöva sin 

kultur och en grad av självbestämmande över sin kultur och sina traditionella näringar. 

Staten ska tillförsäkra att renskötseln som traditionell näring ska kunna fortsätta existera. I 

detta samband är markerna av den största betydelse, och är bakgrunden för att områden av 

riksintresse för rennäringen har utsetts. 

 

Enligt regeringens proposition 1985/86:1 ska planläggning främja en från allmän synpunkt 

lämplig utveckling. Det innebär bl. a. att långsiktiga och gemensamma intressen ska 

beaktas och tillvaratas. Enskilda intressen bör inte få hindra en utveckling som från allmän 

synpunkt bedöms vara betydelsefull. Av särskild vikt är att ekonomiskt svaga intressen 

beträffande markanvändningen inte missgynnas i förhållande till exploateringsintressen 

som drivs av ekonomiskt starka grupper i samhället. Att planera för en lämplig utveckling 

innebär att sammanjämkningar måste göras mellan intressen från olika sektorer i samhället. 

Det är därför av särskild vikt att den fysiska planeringen i kommunerna samordnas med 

annan planeringsverksamhet. 

 

Ett antal av de utpekade LIS-områdena i översiktsplanen är planerade inom kärnområden, 

rastbeteområden och flyttleder som är av riksintresse för rennäringen. Det finns även 

anläggningar för biltestverksamhet inom rennäringens riksintresseområden. Här nedan 

följer värdebeskrivning för de kärnområden av riksintresse som kan påverkas av 

översiktsplanen.  

 

Arvidsträsket – Semisjaur-Njarg sameby 

Är ett relativt stort kärnområde. Området används enbart under vinterhalvåret som 

vinterbetesland och det ligger söder och sydväst om Älvsbyn och sträcker sig mellan 

Finnträsket i väst och Piteälven i öst. Flera huvudflyttleder mellan årstidslanden avslutar 
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området vilket används återkommande. Goda vinterbetesmöjligheter med betydande 

lavtillgångar.  

 

 

Gransel – Ståkke sameby 

Området ligger med större delen nedanför lappmarksgränsen och är kärnområde under 

vinterhalvåret. Används enbart som vinterbetesland. Området är beläget mellan Storforsen 

och Vidsls flygplats på bägge sidor av Piteälven. Viktigt vinterbete tack vare 

sammanhängande lavrika barrskogar.  

 

Mjövattnet-  

Gemensamt vinterbetesområde för samebyarna Sirges, Jåhkågasska, Turopon och Udtja 

Kärnområde under vinterhalvåret. Området ligger nedanför lappmarksgränsen norr-öst om 

Brännberg by och disponeras av Udtja som vinterbetesland. Goda vinterbetesmöjligheter 

tack vare sammanhängande lavrika barrskogar.  

 

Varjisån – Luokta-Mávas sameby 

Kärnområde under vinterhalvåret som används enbart som vinterbetesland. Området ligger 

nedanför odlingsgränsen, norr om Storforsen, längs södra sidan av Varjisån. Litet men 

värdefullt område med goda vinterbetesförutsättningar.  

 

Körsträskberget  

Konventionsområde. 
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I översiktsplanen framgår inte vilka konsekvenser detta kan innebära för rennäringen. Det 

anges heller inga åtgärder för att tillgodose och skydda riksintressena. 

 

Det är viktigt att samebyarna involveras i planarbetet i ett tidigt skede. De berörda 

samebyarna som har renbetesområden inom kommunen är sakägare, det gäller även utanför 

områden av riksintresse för rennäringen. Det bör av översiktsplanen framgå att samtliga 

ärenden som berör samebyarna ska skickas dessa för samråd. Det hänvisas till Sametinget 

för aktuella kontaktuppgifter till samebyarnas ordförande. 

 

Mer information finns här: 

• Karttjänst om rennäringens markanvändning på Sametingets webbplats 

• Sametingets webbplats 
• Samisk markanvändning och MKB, Sametinget 2010  

• MKB för renskötsel vid gruvetableringar, Ulf Alexandersson 2005 

• www.sametinget.se 

 

https://www.sametinget.se/underlag
https://www.sametinget.se/66805
http://www.sametinget.se/26843
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Miljöfarlig%20verksamhet/MKB%20vid%20gruvetableringar%20050516.pdf
http://www.sametinget.se/
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Jordbruk 

Sidan 39: Kartans innehåll/teckenförklaring, bl.a. avseende jordbruksklass ”klass 1” och 

”klass 2”, bör förklaras. 

Exempelvis: 

Bevarandeprogrammet ”Vårt hävdade Norrbotten” syftar till att presentera de delar i 

Norrbottens jordbrukslandskap som bedömts ha höga natur- och kulturvärden. Målet är att 

de bevarandevärda odlingslandskap som utpekas ska bevaras så långt som möjligt. 

Bevarandeprogrammet ska också användas som ett underlag för samhällsplanering och för 

att styra omställningsinsatser bort från bevarandevärda odlingslandskap. 

 

De områden som med grund i en bedömning valts ut som bevarandevärda har klassificerats 

i två grupper.  

Klass Il: Områden med höga natur- och kulturvärden samt Klass I: Områden med högsta 

natur- och kulturvärden 

 

 

Klass Il omfattar områden med höga naturmiljövärden och/eller höga kulturmiljövärden. 

Inom klass Il kan alltså naturmiljövärdet eller kulturmiljövärdet vara styrande för urvalet av 

området. 

 

Klass I omfattar områden med högsta naturmiljövärden och högsta kulturmiljövärden. Inom 

klass I sammanfaller alltså de högsta natur- och kulturmiljövärdena i ett och samma 

område. Det ger att områden vilka klassats till klass I har ett mycket högt värde för 

odlingslandskapets bevarande. 

 

Flera av de utpekade LIS-områdena i översiktsplanen ligger på åkermark inom de områden 

i Bevarandeprogrammet ”Vårt hävdade Norrbotten” som bedömts ha höga natur- och 

kulturvärden, bland annat: 

Hällan, bevarandeklass II, Manjärv, Korsträsk och Skataudden, bevarandeklass I 

 

 

Övrigt 

Sammanhållen bebyggelse: På markanvändningskartan finns 17 stycken områden med 

sammanhållen bebyggelse. I tabellen på sidan 78 redovisas endast 16 stycken.

 
 

Beaktande av yttrande 

Hur Länsstyrelsens yttrande har beaktats framgår av nedanstående tabell.  
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Länsstyrelsens yttrande Kommunens beaktande 

Yttrandet 
föranleder 
ändring 
(JA/NEJ) 
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Den beskrivning som gäller rennäring och samisk 
markanvändning är bristfällig och missvisande.  

Texten om rennäring kompletteras och förtydligas för att visa att 
rennäringen som riksintresse och som allmänt intresse tillgodoses. 
Så kallade funktionella samband beskrivs kortfattat.  

JA 

Länsstyrelsen uppmanar kommunen till en tidig dialog med 
Länsstyrelsen så att eventuella frågor kring riksintressenas 
avgränsning eller innebörd kan lyftas vidare till Sametinget vid 
behov.  

Kommunen har i ett tidigt skede hos sametinget efterfrågat 
underlag i form av uppdaterade kartor över riksintresse rennäring 
samt kartor över samebyarnas avgränsningsområden. Sametinget 
meddelade då att de inte kunde leverera dessa utan hänvisade till 
respektive sameby. Samebyarna har inte yttrat sig vid samrådet.   

NEJ 

V
in

d
b

ru
k 

Länsstyrelsen har informerat kommunen om att det i 
Älvsbyns kommun numera inte finns några riksintresseområden 
för vindbruk.   

Kommunen har efter att översiktsplan 2011 tagit ställning för att 
det i kommunen inte ska etableras några vindkraftverk med 
anledning av att befintliga riksintressen behöver skyddas.  

Planen ändras så att det framgår att varken riksintresse eller 
kommunpolitiskt intresse för etablering av vindkraft finns. 

JA  

K
u

lt
u

rm
il

jö
 

Det framgår inte av kartan på sid 70 att även Älvsbyn är 
riksintresse för kulturmiljö. 

Kartan över riksintresse kulturmiljö uppdateras så att det framgår 
att även Älvsbyn (området Kyrkmalmen) är riksintresse för 
kulturmiljö.  

JA 

Det bör av kommunens ställningstagande framgå hur (på 
vilket sätt) kommunen beaktat de utpekade riksintressena för 
kulturmiljö Älvsbyn BD 67, Storforsen BD 68 och Manjärv 
(BD 69). 

Kommunens ställningstagande utvecklas så att det framgår på 
vilket sätt kommunen beaktat de utpekade riksintressena för 
kulturmiljö genom att ange att Älvsbyn (BD 67) har starkt skydd i 
befintlig detaljplan samt att kommunen har för avsikt att ta fram 
ett bevarandeprogram eller motsvarande för kulturmiljö i vilket 
kulturmiljöerna kring Manjärv (BD69) kommer att ingå samt att 
Storforsen (BD 68) är naturreservat. 

JA 

V
ä

g
 o
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 j

ä
rn

vä
g
 Beskrivningen av hur Älvsbyns kommun tillgodoser 

riksintressena för transportinfrastrukturen bör utvecklas. 
Beskrivningen utvecklas. Det förtydligas att kommunen för en 

dialog med berörda vid samtliga exploateringar i konflikt med 
riksintressen. Ett tillägg om att föreslagen förbifart skulle förbättra 
funktionen för riksintresse väg 94 görs.  

Generellt görs i granskningsupplagan av Översiktsplanen fler 
hänvisningar till den nu antagna Trafikstrategin.  

JA 



 

   Samrådsredogörelse 
   Granskningshandling 

 

Diarienr: 
Datum: 
 

0144/16 – 212 
2018-12-19 

 

33 
 

   

Länsstyrelsens yttrande Kommunens beaktande 
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Det bör i översiktsplanen tydligt framgår att alla plan-och 
lovärenden /…/ remitteras till Försvarsmakten. Därtill ska alla 
höga objekt /…/remitteras till Försvarsmakten. I kartan bör 
särskiljas /…/ område med särskilt behov av hinderfrihet. 

Två LIS-områden (Gransel och Altervattnet) ligger inom 
influensområde för riksintressen/…/ inom 
riksintresseområdena och därmed skada. 

Det utpekade vindkraftsområdet Sör-Svartlidberget är 
lokaliserat i nära anslutning till Boden södra skjutfält. Etablering 
av vindkraft i detta område kan påverka möjligheten att bedriva 
verksamhet vid skjutfältet och således skada riksintresset. 

Kommunen förtydligar att alla plan-och lovärenden inom 
området ska remitteras till Försvarsmakten.  

Tillägg om att alla plan- och byggärenden med höga objekt ska 
remitteras till Försvarsmakten görs. 

Kartmaterialet uppdateras för att separat redovisa vad som utgör 
stoppområde för höga objekt respektive vad som utgör område 
med särskilt behov av hinderfrihet. 

För LIS-området i Gransel ändras användningen till enbart 
turiständamål.  

Sör-Svartlidberget utgår som utpekat område för vindkraft.  

JA 

Två LIS-områden (Gransel och Altervattnet) ligger inom 
influensområde för riksintressen/…/ inom 
riksintresseområdena och därmed skada. 

LIS-område Altervattnet. Kommunen anser att det är av stor vikt 
för kommunen att området får utvecklas för bostadsändamål. Om 
försvarsmakten erhåller tillstånd för utökad verksamhet för 
skjutfältet kommer kommunen att beakta detta i framtida 
översiktsplanering. Idag bedrivs av försvaret viss verksamhet som 
saknar tillstånd enligt miljöbalken. 

NEJ 

E
ln

ä
t Länsstyrelsen har i sitt yttrande informerat om att det inte 

finns utpekade riksintressen för eldistribution i Norrbottens län, 
d.v.s. 400 kV-ledningen är inte ett riksintresse. 

Meningen tas bort i Översiktsplanen.  JA 

M
il

jö
k
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n
o
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e
r 

 

Det behöver förtydligas att även miljökvalitetsnormer för 
vatten ska beaktas i all planering och vid genomförande av 
kommunal verksamhet. 

Kommunen förtydligar att miljökvalitetsnormer för vatten ska 
beaktas. 

JA 

Länsstyrelsen anser att det ska framgå i översiktsplanen att i de 
fall det inte finns någon VA-lösning ska det ställas krav på 
sådana VA-lösningar som inte försämrar kvalitetsfaktorer utan 
bidrar till att uppnå miljökvalitetsnormer i berörda 
vattenförekomster.  

Kommunen delar Länsstyrelsens uppfattning och förtydligar detta 
i Översiktsplanen samt lägger till en hänvisning till kommunens 
riktlinjer för prövning av enskilda avlopp.   

JA 
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När etableringar ska genomföras i LIS-områden är det viktigt 
att beakta hydromorfologiska kvalitetsfaktorer så att 
miljökvalitetsnormerna i den berörda vattenförekomsten 
uppnås även efter etableringen.  

Ett tillägg görs om att det är viktigt att beakta hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer så att miljökvalitetsnormerna i den berörda 
vattenförekomsten uppnås även efter etableringen när etableringar 
ska genomföras i LIS-områden.  

JA 
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Det är även lämpligt vid en översyn av översiktsplanen att 
följa upp hur de LIS-områden som pekats ut har fyllt sitt 
ändamål. 

Ett tillägg gällande antalet etableringar som skett i LIS-områden 
som angetts i den tidigare Översiktsplanen har lagts till. Det är 
dock svårt att ur kommunens ärendehanteringssystem söka fram 
exakta uppgifter varför siffran är ungefärlig. 

JA 

/../ de områden som ligger närmast Älvsbyn och området 
Altervattnet som ligger mellan Älvsbyn och Boden och inte 
bedöms kunna bidra till landsbygdsutveckling. 

Kommunen delar inte Länsstyrelsens uppfattning. Nämnda LIS-
områden bibehålls i granskningshandlingen.  

NEJ 

I översiktsplanen redovisas nära 60 LIS-områden vilket kan 
anses mycket. 

Kommunen anser att antalet LIS-områden ska ses i förhållande 
till varje enskild kommuns unika förutsättningar.  

Områdena är fördelade på tio sjöar och två vattendrag. 

NEJ 

Ett område anser länsstyrelsen redan nu som olämpligt ur 
naturmiljösynpunkt; området söder om vägen i Vistträsk by 
med igenväxande kulturmark, fuktig lövskog och strandäng 
vilket kan innebära värden för både växt- och djurliv, både på 
land och i vatten. 

Området är till sin utbredning ganska begränsat. Bebyggelse ska 
placeras med väl tilltaget avstånd från stranden men måste för att 
inte hamna för nära väg 94 placeras på tillräckligt avstånd från 
denna och hamnar därför närmare än 100 meter från stranden. 

NEJ 

För Hällan 1 och Hällan 2 som ligger så nära centralorten 
kvarstår kritiken från tidigare, det vill säga att dessa ”LIS-
områden” snarast är tätorts-utvecklingsområden.  

Kommunen delar inte denna uppfattning. I den fördjupade 
översiktsplanen för Älvsbyns tätort, antagen av KF 2018-10-08 har 
ett område söder om Prästgärdan mot Dalen och Nygård pekats ut 
som utvecklingsområde för framtida behov av bland annat 
bostäder. Kommunen har inga ambitioner att utveckla själva 
centralorten norrut utan önskar med LIS-områdena möjliggöra 
utveckling av byn Hällan.  

NEJ 
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Ett generellt bekymmer är att inga LIS-områden har 
inventerats naturmiljömässigt. Inte heller har fornlämningar 
eller kulturmiljöer beskrivits. De har redovisats i kartmaterialet 
för respektive LIS-område men kartan /…/. 

Kommunen använder digitala kartor med natur- och 
kulturmiljöskikt etc. med bättre upplösning vid prövning enligt 
miljöbalken och PBL.  

Inventeringar är aktuellt först vid detaljplaneläggning, 
strandskydds- och bygglovsprövning.  

Kommunen har försökt anpassa LIS-områdenas användning på 
så vis att ett område närmast stranden, i vissa fall upp till 75 m 
lämnats för att skydda växt och djurliv. LIS-områden som ligger i 
byar ska möjliggöra att den levande landsbygden fortsätter att leva 
och kan utvecklas utan att skada naturmiljöerna.  

NEJ 

För fornlämningar är för övrigt skyddsavståndet 150 meter 
vilket innebär att Länsstyrelsen kräver samråd vid åtgärder inom 
150 meter från fornlämningar.  

Kommunen gör bedömningen att detta inte behöver skrivas in i 
översiktsplanen. Det finns många fornlämningar både kring 
centrala Älvsbyn och i byarna i kommunen. Remisserna kan 
komma att bli väldigt många. 

NEJ 

Överlag måste hänsyn tas till jordbruksmark och rennäring i 
de utpekade områdena, inte minst i de punkter där tänkta 
etableringar skär av funktionella samband för rennäringen. I 
samband med strandskyddsprövning måste utförligare 
beskrivning av djur- och växtliv tillhandahållas.  

Kommunen har i ÖP tagit ställning för att jordbruksmark ska tas 
i anspråk i så liten omfattning som möjligt. 

Text om rennäringens funktionella samband läggs till (se 
riksintresse rennäring ovan). 

    

JA 

H
ä
ls

a
, 

sä
k

er
h

e
t 

o
c
h

 

ri
sk

e
r 

fö
r 

o
ly

c
k

o
r,

 

ö
ve

rs
vä

m
n

in
g

 o
c
h

 

e
ro

si
o

n
 

 

/…/ anser Länsstyrelsen att kommunen ska redovisa 
naturolycksrisker i närtid/nutid och risker kopplat till 
klimatförändringar separat. I enlighet med detta ska även 
anpassningsinsatser redovisas separat. 

Kommunen anser att ett framtida klimat när det gäller olyckor till 
följd av översvämningar är svårt att exakt redovisa. Ett enklare 
resonemang om konsekvenser beroende på vilken 
klimatförändring som kommer att ske har förts. Det blir mer 
vatten men det kan bli ett jämnare flöde beroende på vilken 
temperatur det blir vintertid. Hänvisning till Klimatförändringar i 
Norrbottens kommuner Älvsbyn, Länsstyrelsen (2013) har lagts 
till. 

JA 
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Yttrandet 
föranleder 
ändring 
(JA/NEJ) 

/../skyfallsanalys som Länsstyrelsen lät utföra 2015 för 
samtliga huvudtätorter i Norrbotten. I planhandlingen ges ingen 
förklaring till varför bilderna redovisas, man beskriver inte 
utgångspunkter och resultat av analysen. Vidare tar man i 
planhandlingen inte upp på vilket sätt kommunen planerar för 
anpassning till de beskrivna förhållandena. Länsstyrelsen anser 
att ovan angivna brister ska rättas till. 

Kommunerna rättar till av Länsstyrelsen beskrivna brister i 
kapitlet.  

JA 
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I planhandlingens avsnitt 3.13.7, tredje stycket, anges att 
Länsstyrelsen bedömt att: ”att större ras och skred till följd av 
extrema flödesnivåer sannolikt kommer att minska något i slutet av 
århundradet.” 

Kommunen rättar till skrivningen i avsnittet om ras och skred. JA 

Planhandlingens avsnitt 3.13.7 är av stor betydelse från ett 
riskperspektiv. Innehållet och strukturen i avsnittet är otydligt 
och ostrukturerat, bl.a. för att man refererar till tre olika 
underlag och att vissa uppgifter är oväsentliga.  

Kommunen reviderar texten i avsnittet för att få en bättre 
struktur.  

JA 

Kartan i planhandlingens avsnitt 3.13.7 är mycket otydlig då 
områdena med skredrisk inte går att urskilja.  

Kartan uppdateras, förklaringstext förtydligas.  JA 

Planhandlingens avsnitt 3.13.8 är otillräcklig, både vad gäller 
beskrivning av effekter av klimatförändringar och hur 
kommunen avser att arbeta för att hantera dessa effekter.  

Kommunen reviderar texten i avsnittet.  JA 
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b
ru

k
 

 

Översiktsplanen kan i viss mån kännas motsägelsefull då 
kommunen på flera ställen anger jordbrukets betydelse 
samtidigt som flera områden där bebyggelse eller verksamhet 
planeras i översiktsplanen består av jordbruksmark.  

Kommunens ställningstagande om jordbruksmark gäller men för 
att göra det möjligt att bosätta sig på landsbygden och bedriva 
jordbruk måste det i vissa fall vara möjligt att bygga på 
jordbruksmark.  

Bebyggelsen kan lokaliseras så att störningen blir så liten som 
möjligt, exempelvis genom placering av bostad i kanten av ett 
jordbruksområde.  

Kommunen utvecklar avsnittet om jordbruk.  

NEJ 
/JA 
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Jordbruksmark är i många fall också olämplig att bygga på 
eftersom grundförhållandena ofta är dåliga. 

Kommunen delar inte denna uppfattning. 
 

NEJ 

Ö
v
ri

g
a
 s

y
n

p
u

n
k

te
r 

Översiktsplanen bör kompletteras med ett avsnitt där det tydligt 
framgår hur ett påtagligt ökat behov av jordbruksmark för 
livsmedelsförsörjning i kommunen kommer att lösas. 

 

Översiktsplanen kompletteras med ett sådant avsnitt.  JA 

E
n

er
g
i 

o
ch

 k
li

m
a

t 

 

Klimat- och energifrågorna berörs i planen men på ett 
översiktligt sätt och konsekvenserna av de val som görs är inte 
utredda. Frågorna är inte i tillräcklig grad integrerade i andra 
sakområden och de kommunala mål som beskrivs är inte satta i 
ett sammanhang.  

Översiktsplanen revideras och klimat- och energifrågorna ges 
större utrymme. Hänvisning till kommunens hållbara energi- och 
klimatplan är tillagt.  

JA 

Grunderna för kommunens framtida prioriteringar bör 
förtydligas gällande bland annat val av energislag samt val av 
trafikslag vid nybyggnationer och etableringar.  

Det har förtydligats i texten att fjärrvärmen i Älvsbyn är 
biobaserad vilket ur ett hållbarhetsperspektiv är ett bra 
uppvärmningsalternativ.  

I kommunens trafikstrategi som nyligen har antagits beskrivs hur 
kommunen avser att arbeta med trafik och transporter. Under 
infrastruktur och kommunikationer har text lagts till. 

JA 

Planen anger att utveckling av vindkraft kan ske där det är 
lämpligt och där andra intressen inte påverkas negativt. 
Skrivningarna kring vindkraft riskerar att försvåra utbyggnaden 
av förnybar energi i kommunen. 

Kommunen har tagit ställning för att någon vinkraftsetablering 
inte ska ske i kommunen. Kommunen har bättre motiverat i 
planen varför det är problematiskt med vindkraft. Det är främst 
stoppområdena för flyg som försvårar etablering av vindkraft. 

JA 

A
n
p

a
ss

n
in

g
 t

il
l 

fö
rä

n
d

ra
t 

kl
im

a
t 

Klimatförändringar och dess effekter kommer att påverka i 
stort sett alla kommunala verksamheter. Trots detta behandlas 
området i ringa omfattning, på ett otydligt och ostrukturerat 
sätt under avsnitt Miljö- och riskfaktorer i översiktsplanen 

Hela avsnittet om miljö- och riskfaktorer omarbetas och får en ny 
struktur och innehåll.  

JA 



 

   Samrådsredogörelse 
   Granskningshandling 

 

Diarienr: 
Datum: 
 

0144/16 – 212 
2018-12-19 

 

38 
 

   

Länsstyrelsens yttrande Kommunens beaktande 

Yttrandet 
föranleder 
ändring 
(JA/NEJ) 

Ö
v
ri

g
a
 s

y
n

p
u

n
k

te
r 

E
n

er
g
i 

o
ch

 k
li

m
a
t 

O
m

rå
d

en
 m

ed
 

ri
sk

 f
ö
r 

ra
s,

 

sk
re

d
 e

ll
er

 

sl
a

m
st

rö
m

m
a

r 

 

När det gäller ras- och skredrisker bör uppmärksammas att de 
två utredningar framtagna av Länsstyrelsen och MSB som 
refereras till endast omfattar begränsade och vid 
karteringstillfällena bebyggda delar av kommunen. 

Notering om att de refererade utredningarna är begränsade görs i 
översiktsplanen.  

JA 

K
o

m
m

u
n
en

s 
st

ä
ll

n
in

g
st

a
g
a

n
d
e 
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r 

m
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Kommunen bör ange att det är för att minska risker vid 
naturolyckor som utredningar och insatser ska genomföras. I de 
föreliggande formuleringarna framställs det som att man ska 
säkerställa att naturolyckor inte ska ske. 

Texten omformuleras.  JA 

Det bör förtydligas att vid framtagande av detaljplan ska alltid 
markens lämplighet inklusive de geotekniska säkerhetsfrågorna 
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar 
kopplade till översvämningar bedömas. 

Ställningstagandet förtydligas. JA 

   

M
il
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Avsnittets nuvarande innehåll är otydligt och ger en otillräcklig 
bild av konsekvenser givet de ställningstaganden kommunen 
gör inom respektive område. 

Konsekvenserna förtydligas i planen. JA 
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N
a
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d
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Kommunen anger att ny fritidsbebyggelse (i samlingar) kan 
anläggas även vid oexploaterade sjöar och stränder. Något 
hållbarhetsperspektiv eller stråktänkande eller hänsyn till behov 
av kommunal service tycks inte ha övervägts när det 
ställningstagandet gjorts.  

Kommunen har tagit ställning för att en levande landsbygd är 
viktigt för Älvsbyns kommun. Det kan i vissa fall innebära 
konsekvenser med avseende på naturmiljö och artskydd. 
Etableringsområden är utpekade där det är lämpligt ur ett 
infrastrukturperspektiv och inte slumpmässigt. Utpekade LIS-
områden innebär inte per automatik att dispens medges och att 
bygglov ges. Prövning sker i varje enskilt fall. Miljökonsekvenserna 
för ställningstaganden om LIS- områden generellt förtydligas. 

JA  

L
IS

-o
m

rå
d

en
 Beskrivningen av naturmiljön i de tidigare utpekade LIS-

områdena inskränker sig till /---/ Ett grundligare arbete med att 
ta reda på de förutsättningar som råder i olika tänkbara 
utvecklingsområden skulle göra det lättare att ”pricka rätt” 
redan nu och processen i dispensprövning/detaljplaneläggning 
skulle förenklas betydligt.   

Kommunen har medvetet valt att senarelägga sådan utredning 
med anledning av att det inte är säkert att samtliga LIS-områden 
kommer att bebyggas.  

Översiktsplanen är översiktlig och inte juridiskt bindande. 

NEJ 

Ö
v
ri

g
a
 s

y
n
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u

n
k
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r 

K
u
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u
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il
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I samband med fortsatt planering för vindkraftsetablering i 
kommunen är det viktigt att kommunen väger in förekomsten 
av lagskyddade fornlämningar. Vid ev. framtida exploatering för 
bostadsbebyggelse kan det krävas arkeologiska undersökningar 
för att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen. 
Det utpekade området för vindkraft ” Laver” riskerar dessutom 
att komma i konflikt med kulturmiljön ”fd Lavers 
gruvsamhälle” som är en skyltad och vårdad regional 
fornvårdsmiljö med höga kulturhistoriska värden. 

Utgår med anledning av att kommunen tagit ställning för att det 
inte ska ske någon vindkraftsetablering.  

JA 

T
u

ri
sm

 o
ch

 

b
es

ö
ks

n
ä

ri
n
g
 För att inte oönskad påverkan på kulturvärdena ska 

uppkomma krävs att turismen utvecklas på ett hållbart sätt och 
med hänsyn till kulturmiljön. Detta framgår inte av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Tillägg görs i miljökonsekvensbeskrivningen.  JA 
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Under kommunens ställningstagande ser länsstyrelsen gärna 
att man anger att restaureringarna av flottningsleder ska ske 
med hänsyn till de kulturmiljövärden som 
flottningslämningarna utgör. Detta stämmer då bättre överens 
med det som anges under Miljökonsekvenser. 

Ställningstagandet om restaurering av flottningsleder förtydligas. JA 

Jo
rd

b
ru

k 

Under kommunens ställningstagande bör tillägg göras 
(avsnittet jordbruk) om att planeringen av nya bostäder och 
bostadsområden ska ske med hänsyn till utpekade natur- och 
kulturvärden i odlingslandskapet. Detta bör särskilt gälla inom 
utpekade klass 1-områden, enligt Bevarandeprogrammet för 
odlingslandskapet natur- och kulturvärden. 

Ställningstagandet förtydligas. Kommunen avser att upprätta en 
bevarandeplan eller motsvarande för värdefulla byggnader och 
kulturmiljöer. Det finns en äldre bevarandeplan men den omfattar 
bara byggnader i centrala Älvsbyn. Kommunen bedömer att det 
kan finnas andra värdefulla kulturmiljöer på landsbygden som 
behöver skyddas utöver de utpekade klass 1-områdena. 

JA 

K
u

lt
u

r-
 

m
il

jö
 Avsnitt 3:12, texten bör kompletteras så att det framgår att det 

i kommunen även finns kyrkliga kulturminnen och 
byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Avsnittet kompletteras.  JA 

R
eg

io
n

a
l 
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lt

u
rm

il
jö

 

Redan i den inledande texten i avsnitt 3.12.1 bör det tydligt 
framgå vilka områden som är utpekade som riksintressen för 
kulturmiljö (d.v.s. Älvsbyn BD 67, Storforsen BD 68 och 
Manjärv BD 69) samt vilka övriga områden som är utpekade 
som regionala kulturmiljöer.  

Kommunen säkerställer att detta framgår av den reviderade 
översiktsplanen.  

JA 

Ö
v
ri

g
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u
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När det gäller texten om vilka områden som är utpekade som 
regionala kulturmiljöer i Norrbottens kulturmiljöprogram (2010 
– 2020) är antalet utpekade sju stycken (inte sex stycken), varav 
ett (Sikfors) även berör Piteå kommun. 

Karta och text kontrolleras och uppdateras.  JA 

 

Området Kantabergsheden som omnämns i texten är en av 
länets fornvårdsmiljöer men området fanns tidigare utpekat 
som regional kulturmiljö i föregående regionala 
kulturmiljöprogram ”Norrbottens synliga historia som var 
gällande fram till 2009, då det nu gällande regionala 
kulturmiljöprogrammet antogs. 

Texten om Kantabergsheden revideras.  JA 
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Området ”Kyrkmalmen” (som omnämns i avsnittet) är ett av 
de utpekade riksintressena för kulturmiljö i Älvsbyn (d.v.s. 
Älvsbyn BD 67). Detta riksintresse ingår i den regionala 
kulturmiljön Älvsbyn som har större geografisk utbredning än 
riksintresset Älvsbyn.  

Karta som visar de båda riksintressenas område läggs till.  JA 

Ö
v
ri
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n
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” För riksintressena behövs även en tydligare avvägning i 
förhållande till andra intressen, att kommunen uppmärksammar 
eventuella intressekonflikter och har en tydlig strategi för hur 
kommunen kommer att tillgodose de utpekade riksintressena 
för kulturmiljö. 

Det finns över 2000 fornlämningar i Älvsbyn, kommunen har 
inte detaljkunskap om alla dessa och kan inte avgöra hur olika 
intressen ska vägas mot varandra.  

Riksintressen ges ett eget kapitel i den reviderade översiktsplanen. 
I samband med detta ses texten över och kompletteras; 
Riksintressen ska alltid väga tyngre än andra enskilda intressen. 
Samråd med Länsstyrelsen sker när man upptäcker att det finns 
fornlämningar i ett ärende i enlighet med Kulturmiljölagen.  

JA 

M
il

jö
ko

n
se
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en
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Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa vilka 
konsekvenser kommunens ställningstagande får för utpekade 
riksintressen för kulturmiljö samt övriga värdefulla 
kulturmiljöer. Exempelvis: Vilka åtgärder avser kommunen att 
vidta för att bevara, använda och utveckla kulturmiljön?  

Kommunen gör bedömningen att de problem som uppkommer 
kopplat till kulturmiljön till stor del beror på den avveckling 
(övergivna hus, igenväxande åkrar i kulturlandskapet, 
beteslandskap osv.) som sker på landsbygden såväl som i tätorten 
snarare än en potentiell utveckling.  

Om ingen får bo på landsbygden kommer den att avvecklas i 
eskalerande takt. Kommunen ser därför utpekande LIS-områden 
som en möjlighet att stärka kulturmiljöerna. 

Ställningstagande om att kommunen ska ta fram ett program för 
kulturmiljöer är tillagt och finns sedan tidigare beslutat. 

??  
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Det bör av kommunens ställningstagande framgå hur 
kommunen beaktat kända forn- och kulturlämningar. För det 
planerade bostadsområdet Västermalmshöjden /---/. Om 
kommunen bedömer att ett ingrepp i fornlämningen inte kan 
undvikas ska kommunen visa på att det saknas 
lokaliseringsalternativ. 

Andra lokaliseringsalternativ har utretts men för att säkerställa 
god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan samt risk- och 
säkerhetsfrågor kopplat till höga flöden i Piteälven krävs en central 
lokalisering där det är säkert att bygga. Västermalmshöjden bedöms 
vara det bäst lämpade alternativet. Eftersom området detaljplaneras 
kommer frågan att utredas där och inte i översiktsplanen. 

NEJ 
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F
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Regeringens tio mål för friluftslivet berör åtta av 16 
miljökvalitetsmål samt har koppling till flera av de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. /…/ Översiktsplanen 
tydliggör inte hur dessa mål ska nås och motverkar delvis målen 
genom sitt ställningstagande mot reservatsbildning. 

En beskrivning av Friluftsmålen läggs till. 
Kommunen har redan ett stort antal reservat och andra frivilliga 

avsättningar. Kommunen har tagit ställning för att de som redan 
finns bör räcka. 

JA/ 
NEJ 
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Turismen i Älvsbyn är enligt planen i hög grad kopplad till 
natur och friluftsliv, men naturens betydelse för besöksnäringen 
i kommunen samt behov av infrastruktur och service kopplat 
till naturturism och det rörliga friluftslivet är knapphändigt 
beskriven. 

Avsnittet utvecklas.  
 

JA 

 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur framför allt 
tätortsnära natur ska tillvaratas för att tillgodose behov kopplat 
till rekreation, hälsa, välbefinnande och utbildning t.ex. i 
anslutning till förskolor, skolor, vårdinrättningar och 
bostadsområden. 

Kommunens strategi är att förtäta bebyggelsen i tätorten, dock 
inte på bekostnad av befintliga grönområden. 

När centralorten växer utåt påverkas givetvis tätortsnära natur 
men det finns gott om naturmark i utkanterna av Älvsbyn och 
tillgången på grönområden inne i samhället är inte en bristvara med 
flera parker. 

Förtätningsområden och parker redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen för Älvsbyn.  

NEJ 

 

Avsnittet om transporter och infrastruktur skulle kunna 
utvecklas med tillgänglighet till natur- och friluftsområden. 

Texten utvecklas.  JA 

T
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Sammanfattningsvis så skulle avsnittet om infrastruktur med 
fördel kunna utvecklas. 

Kommunen hänvisar till den nu antagna trafikstrategin.  JA 
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Kommunen bör också föra en diskussion kring 
kompetensförsörjningsbehovet nu och i framtiden vilket 
saknas.  

 
Att identifiera kompetensbrister på både bransch- och 

yrkesnivå är en viktig strategisk fråga, inte minst när det gäller 
att attrahera företagsetablering och utveckla nya branscher. 

Kommunen instämmer i att det är viktigt att identifiera 
kompetensbrister men anser inte att det skall göras i 
översiktsplanen. Kommunen har tillsammans med näringslivet 
gjort en kartläggning av framtida kompetensbehov. I kommunens 
visionsdokument framhålls att kompetens är en viktig strategisk 
fråga för det framtidsrika Älvsbyn. 

NEJ 

  

Något som saknas är en motsvarande diskussion kring hur 
kommunen arbetar med integration och då i synnerhet med 
mottagande av nyanlända och kopplingen mot den lokala 
arbetsmarknaden. 

Under kap. bostäder lägger kommunen till en beskrivning av 
kommunens arbetssätt för att motverka bostadssegregation. När 
det gäller arbetsmarknad är det en fråga som hanteras i den 
strategiska planen och behandlas därför inte i översiktsplanen.  

 

JA/NEJ 
 
 

Ö
v
ri

g
a
 s

y
n

p
u

n
k

te
r 

 

G
en

o
m

fö
r-

a
n

d
ep

la
n
 

 

I den uppräkning av åtgärder och planer som kommunen 
listar, skulle länsstyrelsen gärna se att kommunen även 
inkluderar ett arbete med kompetensförsörjning. 

Se ovan NEJ 
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Kommunen bör i större utsträckning beskriva och beakta det 
befintliga bostadsbeståndet i kommunen vid planeringen av 
bostäder för målet om en ökande befolkning till 2030.  Är 
nybyggnadsmålet på minst 80 bostäder per år mellan 2018 och 
2030 realistiskt? Det framgår inte hur kommunen har analyserat 
den tänkta målgruppens behov och efterfrågan.  

 

Behovet av bostäder är kopplat till kommunens befolkningsmål. 
Vid ett scenario med en större etablering, exempelvis en gruva i 
Laver är antalet bostäder som behövs högst realistiskt. Detsamma 
gäller om det blir klimatflyktingar som ska tas emot i framtiden. 
Kommunen måste sikta in sig på tänkbara scenarior och ta höjd 
för det som kan komma. I kommunens bostadsförsörjningsplan 
från 2015 förklaras detta närmare.  

NEJ 

Ö
v

ri
g

t 

 

Sammanhållen bebyggelse: På markanvändningskartan finns 
17 stycken områden med sammanhållen bebyggelse. I tabellen 
på sidan 78 redovisas endast 16 stycken. 

Tabellen uppdateras.  JA 
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2.2 Energimyndigheten 

Energimyndigheten har den 2018-04-27 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 
Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgivits i sin helhet enligt nedan.  

 

Yttrande angående Älvsbyns kommuns översiktsplan 

Energimyndigheten har fått en förfrågan från Länsstyrelsen i Norrbottens län att inkomma med 
synpunkter på Älvsbyns kommuns översiktsplan.  

Energimyndigheten är ansvarig för att ange riksintressen för energiproduktion och energidistribution samt 
bevaka utvecklingen av hushållningen med mark- och vattenområden avseende energiproduktion och 
energidistribution. Energimyndigheten har därför granskat översiktsplanen och tillhörande handlingar vad 
gäller energiändamål.  

Energimyndigheten vill lyfta fram vikten av att möjliggöra en resurseffektiv utbyggnad av förnybar 
energiproduktion. Detta med hänsyn tagen till Sveriges mål om ett 100% förnybart elsystem till 2040. En 
ökad elproduktion från förnybara källor är därför ett nationellt intresse som måste få tillgång till mark- och 
vattenområden. Energimyndigheten uppmuntrar kommunen att uttryckligen hänvisa till 2040-målet i 
översiktsplanen.  

Energimyndigheten ser positivt på att kommunen tagit hänsyn till vindkraftutbyggnad i den fysiska 
planeringen och att kommunen har utpekat särskilda områden för utbyggnad av vindkraft. I 2013 
uppdaterades riksintresseområdena för vindbruk och översiktsplanen borde reflektera detta, vilket innebär 
att det numera inte finns aktuella riksintresseområdena för vindbruk i kommunen. Detta innebär dock inte 
att kommunen ska ta bort de befintliga planerade områdena för vindbruk eftersom många etableringar av 
vindkraft görs utanför utsedda riksintresseområden.  

Beslut i detta ärende har fattat av enhetschef Lars Andersson. Föredragande har varit handläggare David 
Newell. 

 

Beaktande av yttrande 

Kommunen beaktar yttrandet genom att hänvisa till 2040-målet i översiktsplanen. Kartan för 
riksintresse revideras och riksintresse för vindkraft utgår.   
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2.3 Fortifikationsverket 

Fortifikationsverket har den 2018-04-17 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 
Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgivits i sin helhet enligt nedan.  

 

Yttrande angående Översiktsplan 2018 Älvsbyns kommun 

Fortifikationsverket har tagit del av Översiktsplan 2018 Älvsbyns kommun och vill med anledning av detta 
lämna följande synpunkter.  

Sammanfattning 

Fortifikationsverket har till sin främsta uppgift att förvalta Försvarsmaktens fastigheter. Inom planområdet 
finns fastigheter, byggnader mm. som omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Det är därför av särskild 
vikt att Försvarsmaktens intressen omhändertas i planen.  

Fortifikationsverket har i övrigt ingen erinran mot förslaget.  

Yttrande 

Fortifikationsverkets främsta uppgift är att tillhandahålla funktionsdugliga och ändamålsenliga fastigheter 
och anläggningar till totalförsvaret. För Fortifikationsverket är det av avgörande betydelse att vidmakthålla 
befintliga funktioner inom myndighetens fastighet samt att dessa inte påverkas och inskränks till följd av 
omkringliggande bostadsbebyggelse.  

Den föreslagna översiktsplanen berör och påverkar statens intresse i och med att planområdet omfattar ett 
område med riksintresse för totalförsvaret. Enligt 3 kap. 9§ miljöbalken framgår att markområden som har 
betydelse för totalförsvaret ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka 
totalförsvarets intressen. 

Niklas Kihlangi 

Förvaltare

 

Beaktande av yttrande 

Kommunen anser att riksintresset är beaktat i översiktsplanen. Kartorna har förtydligats. Yttrandet 
föranleder i övrigt ingen ändring av planen.  
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2.4 Försvarsmakten 

Försvarsmakten har den 2018-04-17 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 Älvsbyns 
kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgivits i sin helhet enligt nedan.  

 

Yttrande avseende remiss om samråd för Älvsbyns kommuns 
översiktsplan, Norrbottens län            

Försvarsmakten har följande att erinra i rubricerat ärende.   

Redovisning av riksintressen för totalförsvarets militära del  
Älvsbyns kommun berörs av två områden av riksintresse för totalförsvaret, Vidsels övningsflygplats och 
Bodens södra skjutfält, vilket är redovisat i översiktsplanen. Försvarsmakten önskar dock att det i 
översiktsplanen tydligt framgår att alla plan-och lovärenden inom influensområde kring Vidsels 
övningsflygplats och Bodens södra skjutfält ska remitteras till Försvarsmakten. Därtill ska alla höga objekt, 
dvs. objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse, remitteras till Försvarsmakten. Försvarsmakten önskar också att det i kartan särskiljs vad som 
utgör stoppområde för höga objekt respektive område med särskilt behov av hinderfrihet. Försvarsmakten 
kan bistå med GIS-filer, kontakta handläggare Julia Axman, enligt ovan.   

LIS-område Gransel  
LIS-området Gransel är beläget inom influensområde för riskintresset för totalförsvarets militära del 
Vidsels övningsflygplats. Värdet av flygplatsen består i första hand av möjligheterna att fortsatt nyttja 
flygplatsen för utbildning på enhetsflygplanet JAS 39, och för övningar av krigsfunktioner av förband från 
hela riket samt FMV Provplats Vidsels behov kopplat till provverksamheten. Inom influensområdet kan 
ny störningskänslig bebyggelse, så som bostäder, innebära begränsningar av verksamheten på flygplatsen. 
Försvarsmakten kan således inte acceptera ny störningskänslig bebyggelse i LIS-området Gransel.  

LIS-område Altervattnet  
LIS-området Altervattnet är beläget inom influensområde för riksintresse för totalförsvarets militära del 
Bodens södra skjutfält. Riksintressets värde består i dess funktion för övning av Försvarsmaktens 
huvuduppgift väpnad strid. Verksamheten vid Boden Södra skjutfält omfattar bl.a. skjutning med fin- och 
grovkalibrig ammunition samt sprängningar, som påverkar omgivningen utanför skjutfältets gräns genom 
buller. Vid en framtida omprövning av miljötillståndet för fältet är det av mycket stor betydelse att ny 
störningskänslig bebyggelse inte tillåtits i sådan närhet av fältet att det uppstår risk för begränsningar av 
verksamheten, dvs. påtaglig skada på riksintresset. Inom LIS-området Altervattnet kan Försvarsmakten 
således inte acceptera ny störningskänslig bebyggelse så som bostäder.    

Med anledning av kommunens ställningstagande avseende en eventuell utvidgning av skjutfältet önskar 
Försvarsmakten betona att Altervattnet redan omfattas av influensområdet för Boden Södra skjutfält.    

Vindkraft   
Det utpekade vindkraftsområdet Sör-Svartlidberget är lokaliserat i nära anslutning till Boden södra 
skjutfält. Försvarsmakten motsätter sig etablering av vindkraft i detta område då det kan påverka 
möjligheten för Försvarsmakten att bedriva verksamhet vid skjutfältet och således skada riskintresset.   

Bramer, Camilla  

Delprocessledare fysisk planering, produktionsledningens infrastrukturavdelning

 

Beaktande av yttrande 

Kommunen beaktar yttrandet genom att  
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- förtydliga att alla plan-och lovärenden inom influensområde kring Vidsels övningsflygplats 
och Bodens södra skjutfält ska remitteras till Försvarsmakten.  

- tillägga att alla plan- och byggärenden med höga objekt, dvs. objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse ska 
remitteras till Försvarsmakten. 

-  I kartmaterialet separat redovisa vad som utgör stoppområde för höga objekt respektive 
vad som utgör område med särskilt behov av hinderfrihet. 

- I LIS-området i Gransel ändra användningen till enbart turiständamål. 
- Sör-Svartlidberget utgår som utpekat område för vindkraft.  

Följande yttranden beaktas ej 

- LIS-område Altervattnet. Kommunen anser att det är av stor vikt för kommunen att 
området får utvecklas för bostadsändamål. Om försvarsmakten erhåller tillstånd för utökad 
verksamhet för skjutfältet kommer kommunen att beakta detta i framtida 
översiktsplanering.  

Se även beaktande av Länsstyrelsens yttrande.   
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2.5 Jordbruksverket 

Jordbruksverket har den 2018-03-27 genom epost till Länsstyrelsen meddelat att de inte har 
möjlighet att lämna några synpunkter gällande Översiktsplan 2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-
03-05.  

 

Ämne:                               Granskning av kommuntäckande översiktsplan för Älvsbyns kommun 

Från: Suzanne Printzell [mailto:Suzanne.Printzell@jordbruksverket.se] Skickat: den 27 mars 2018 14:08 
Till: Länsstyrelsen i Norrbottens län <norrbotten@lansstyrelsen.se> Ämne: Granskning av 
kommuntäckande översiktsplan för Älvsbyns kommun 

Hej! Jordbruksverket har inte möjlighet att lämna några synpunkter. Dnr: 401-3647-18 

Bästa hälsningar 

Suzanne Printzell Administratör EU-programenheten Jordbruksverket Besöksadress: Vallgatan 8, 551 82 
Jönköping Tfn 036-15 62 13 Suzanne.Printzell@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se

 

Beaktande av yttrande 

Jordbruksverket har inte lämnat något yttrande varpå inga synpunkter finns att beakta.  

  

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.jordbruksverket.se/
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2.6 Lantmäteriet  

Lantmäteriet har den 2018-03-27 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 Älvsbyns 
kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgivits i sin helhet enligt nedan.  

 

Översiktsplan Älvsbyns kommun  

Ert ärende: Länsstyrelsens diarienummer 401-3647-18  

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-03-05) har följande noterats:  

Lantmäteriets synpunkter   

Översiktsplanen berör endast indirekt Lantmäteriets kommande arbete. Många av de förändringar som 
beskrivs i planen kommer i och för sig att innebära att fastighetsindelningen kommer att behöva förändras 
eller att fastighetsanknutna rättigheter (servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar etc.) kommer 
att behöva bildas. Omfattningen av dessa behov kommer dock att konkretiseras i senare skeden, t.ex. då 
områden detaljplaneläggs.   

Ev. strategi för områden med enskilt huvudmannaskap   
En fråga som kan, men inte måste, belysas i en översiktsplan är om kommunen har någon uttalad strategi 
för inom vilka områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner. 
Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt plan- och bygglagen tillämpas om särskilda skäl 
finns för detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt huvudmannaskap i någon del av kommunen kan det 
vara ett bra stöd vid framtida planläggning att dessa områden och de särskilda skälen redovisas i 
översiktsplanen.   

Övriga synpunkter   
I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget.  

För Lantmäteriet Anna Allgulander, förrättningslantmätare

 

Beaktande av yttrande  

Kommunen beaktar yttrandet genom att i översiktsplanen ange att enskilt huvudmannaskap i 
huvudsak ska tillämpas för allmän platsmark som inte ansluter till allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap.  

Yttrandet föranleder inga övriga ändringar.   
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2.7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

MSB har den 2018-04-04 genom epost till Länsstyrelsen meddelat att de tagit del av förslaget till 
översiktsplan men avstår från att yttra sig.  

 

Från:                                  "Nisser-Larsson Margareta" <margareta.nisser@msb.se> Skickat:                             
Wed, 4 Apr 2018 07:38:28 +0100 Till:                                     "Länsstyrelsen i Norrbottens län" 
<norrbotten@lansstyrelsen.se> Ämne:                               Samråd ÖP Älvsbyn 401-3647-18 

Hej! MSB har tagit del av förslaget till översiktsplan i Älvsbyns kommun. Myndigheten avstår från att yttra 
sig. 

Med vänlig hälsning Margareta Nisser-Larsson ______________________________ Civ ing 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utveckling av samhällsskydd Enheten för 
brand- och olycksförebyggande arbete 651 81 Karlstad Tel växel 0771-240 240 Tel direkt 010-240 53 57 
Mobil 0703-78 79 95 E-post margareta.nisser@msb.se www.msb.se

 

Beaktande av yttrande 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har avstått från att lämna yttrande varpå inga 
synpunkter finns att beakta.  

  

http://www.msb.se/
http://www.msb.se/
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2.8 Post och telestyrelsen (PTS)  

Post och telestyrelsen (PTS) har den 2018-04-10 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 
2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgivits i sin helhet enligt nedan.  

 
PTS har av Länsstyrelsen i Norrbotten ombetts att inkomma med synpunkter på ”Kommuntäckande 
översiktsplan Älvsbyn”.   

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – sektorsansvar – inom områdena post och 
elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:  

• främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt de mål som anges i 
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

• verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet att 
upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad krishanteringsförmåga 

• verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk kommunikation under höjd 
beredskap, och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk 
kommunikation i fred  

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande målet i agendan 
är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016 presenterade 
regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 
procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 
98 procent av alla hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt 
att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig 
senast år 2023. 

En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en central infrastruktur 
som ligger till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda 
förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, vård och 
omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna 
anledning anser vi även att it-infrastrukturen måste in i samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i 
alla kommuner. Om inte itinfrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är 
beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna. Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj 
2011, stärker även detta.  

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra ledningsägare utformar sina nät 
utan hänvisar till de operatörer och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område att besvara 
remissen. I detta fall torde det vara lämpligt att kontakta Telia Company AB, Skanova, Tele2, Telenor, Tre, 
NET 1 samt Teracom. Även kommunen bör ha en förteckning över vilka ledningsägare som blir berörda.  

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För att 
identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via https://www.ledningskollen.se/  

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till respektive länsstyrelse lämnat 
uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 
9 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.  

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen av 
radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar 
därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som blir 
berörda av vindkrafts-etableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. Inför ett 
sådant samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. 

PTS har inga ytterligare synpunkter.  
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  Gudrun Thelander 

 

Beaktande av yttrande  

Kommunen beaktar post- och telestyrelsens yttrande genom att i översiktsplanen under avsnitt om 
bredbandsutbyggnad och telekommunikation tillägga att kommunen strävar efter att nå de 
nationella målen för it-infrastruktur. Yttrandet föranleder även ett tillägg om att etableringar som 
kan verka störande för mottagningen av radiosignaler ska samrådas med berörda 
radiolänkoperatörer.  

I övrigt föranleder yttrandet inga ändringar.   
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2.9 Sametinget 

Sametinget har den 2018-04-25 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 Älvsbyns 
kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgetts i sin helhet enligt nedan: 

 

Samråd om Älvsbyns kommuns översiktsplan: Översiktsplan 2018. 
Länsstyrelsen dnr 4013647-18  

Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med syfte att förbättra 
de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Till Sametingets 
uppgifter hör att medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas – däribland 
renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och vatten.   

Älvsbyns kommun har till Länsstyrelsen i Norrbotten inlämnat en samrådshandling till kommuntäckande 
översiktsplan. Sametinget har lämnats möjlighet att yttra sig över förslaget och lämnar följande synpunkter 
samt generella riktlinjer i det här skedet av processen.  

Betydelsen av samisk traditionell kunskap  
Sametinget är positivt till att kommunen lyfter fram Sametinget livsmiljöprogram Eallinbiras. Kommunen 
har dock inte tagit tillvara kunskapen om renskötseln hos dem som själva verkar inom samebyarna. 
Sametinget menar att kommunen i översiktsplanen tydligt ska redovisa att samebyarna ska involveras i 
tidiga skeden i alla typer av frågor exempelvis strategiska planfrågor, detaljplaner, bygglov, förhandsbesked 
och förfrågningar kring markanvändning. Samebyarnas renbruksplaner ska även beaktas i planering inom 
kommunen. De samiska traditionella kunskaperna är centrala i förvaltningen av vårt landskap. Det är 
viktigt att i fysisk planering komma ihåg betydelsen av det omgivande landskapet och kopplingen till att allt 
har ett samband och påverkas av varandra, kultur är inte frånskilt de ekologiska och sociala perspektiven. 
Den samiska kulturen är beroende av de traditionella markerna och staten har ansvar att skydda den 
samiska kulturen och dess markanvändning. En förutsättning för både ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald, vilket är direkt kopplat till renar och renskötseln, är helhetssyn på landskapet. Renskötseln ger 
ett viktigt bidrag till svenskt miljö- och naturvårdsarbete bland annat genom att vara en indikator för det 
sammanhållna landskapets tillstånd. En välmående fungerande renskötsel innebär ett välmående 
sammanhållet och ekologiskt stabilt landskap. Den samiska kulturen har levt och verkat i Älvsbyns 
kommun sedan långt tillbaka och Sametinget anser att planen borde lyfta fram den samiska kulturen som 
en viktig del i att skapa en attraktiv kommun.   

Inflytande  
Det framgår inte om och i vilken omfattning berörda samebyar som sakägare har deltagit i 
planprocesserna. Det är viktigt att samebyarna på ett tidigt skede kan bidra i planprocessen för hur 
renbetesmarker som inte är utpekade som område av riksintresse för rennäringen, används. 
Ianspråktagande av mark måste genomföras så att den samiska kulturen och de samiska näringarna har 
möjlighet att utvecklas i Sápmi. Alla åtgärder som berör renskötseln och andra samiska näringar ska 
föregås av tidig dialog. Samernas rätt till inflytande och möjlighet att påverka besluten när mark inom det 
samiska traditionella området berörs är lagstadgat. Sametinget anser att följande ska uppfyllas i 
samrådsprocessen mellan kommunen och samebyar: 

• Den traditionella näringen får inte bli tillintetgjord.  
• Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för åtgärden 

hos en majoritet av de rådfrågade.  
• Samebyarna ska få så mycket information om planen att de kan fatta ett informerat beslut 

om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”  
• Samebyarna ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För att 

nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga andra 
faktorer redan låst förutsättningarna. 

• Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna ska respekteras. 

Renskötselrätten   
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I den samiska traditionen har man under lång tid och på ett speciellt sätt förhållit sig till landskapet. 
Kunnandet om landskapet ingår i den traditionella samiska kunskapen – árbediehtu – som beskriver 
kunskap både som information och som process och som förtydligar olika sätt att erhålla eller tillskansa sig 
kunskap. Det finns en grundläggande koppling mellan språk och traditionell kunskap i samband med 
biologisk mångfald. Förlust av biologisk mångfald och förstörelse av ekosystem innebär att relaterade 
språk och kunskaper försvinner. Språket är något av det mest centrala vid överföring och bevarande av 
árbediehtu. Därför är det viktigt även beakta det samiska språket. Staten och myndigheter har ansvar att 
enligt regeringsformens 1 kap 2 § st 6 främja samernas rätt att behålla och utveckla sin kultur- och 
samfundsliv. 

Samernas rätt att bedriva renskötsel är grundlagsskyddad 2 kap §§ 15-17 i regeringsformen. 
Renskötselrätten, som stadgas i 1 § rennäringslagen (1971:437), bygger på urminnes hävd och är en särskild 
rätt för personer av samisk härkomst att bruka mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Denna 
bruksrätt räknas liksom andra bruksrätter – t.ex. vanlig nyttjanderätt och servitut – till kategorin särskild 
rätt till fastighet. Utövandet av renskötselrätten är en civil rättighet som gäller på ett visst markområde och 
den gäller för obegränsad tid. En enskild markägare kan inte avsluta förhållandet att renskötselrätt gäller på 
hans eller hennes mark. Renskötselrätten är alltså oberoende av avtal och kan inte sägas upp. För att 
renskötseln ska kunna fortsätta existera är markerna av största betydelse. Markerna ska förvaltas och 
nyttjas med långsiktighet. Aktörer som tar mark i anspråk där renskötselrätten utövas måste ta hänsyn till 
vilka ingrepp som kan accepteras för att denna rätt inte kränks. 

Allmänt och enskilt intresse Rennäringsintresset är både ett allmänt intresse enligt miljöbalken 3 kap 5 § st 
1, områden av riksintresse regleras enligt 3 kap 5 § st 2 och ett enskilt intresse som medlemmarna i en 
sameby utövar enligt rennäringslagen (1971:437).     Det allmänna rennäringsintresset innebär att mark- 
och vattenområden som har betydelse för renskötseln ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Det enskilda rennäringsintresset sammanfaller ofta med och 
utgör en förutsättning för det allmänna rennäringsintresset. Det vill säga att samebyarna genom det 
enskilda intresset upprätthåller brukandet av markerna och därmed den samiska kulturen vilket det 
allmänna intresset är en garant för. För att renskötseln som det allmänna intresset ska kunna skyddas, för 
inte minst de kommande generationerna, är det viktigt att de enskilda samebymedlemmarna har tillgång till 
det fria betet för sina renar, renen är ett frigående djur som naturligt letar sin föda efter markerna. Det är 
viktigt för renens hälsa samt för upprätthållande av den samiska kulturen att renarna får den betesro de 
behöver.  

Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för bl.a. 
renskötseln så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Staten 
ska därmed tillförsäkra att renskötseln ska kunna fortsätta existera och då är markerna av den största 
betydelse. Det är inte bara områden som ska skyddas utan det ska finnas funktionella samband som 
flyttleder och sammanhängande områden så att den fria strövningen inte hindras. Vinterbetesland 
betraktas som flaskhalsar för renskötseln.  

Sametinget ställer sig frågande till kommunens generella bedömning att intresset av etablering av 
gruvbrytning och betydelsefull industri ska väga tungt vid konflikt med övriga riksintressen enligt 
miljöbalkens 3 kap 5 - 8 §§. Ett allmänt intresse för kommunen kan inte ges generellt företräde för ett 
riksintresse. Dessutom beskriver inte kommunen vilka konsekvenser det kan leda till för bland annat de 
samiska näringarna. Detsamma gäller utveckling av biltestverksamhet och Flygfältet vid FMV:s provplats i 
Vidsel. 

Funktionella samband   
Renen vandrar efter födan och olika betesområden används under olika årstider och förutsättningar. För 
att möjliggöra användandet krävs strategiska platser som flyttleder, uppsamlingsområden och rastbeten. 
Tillsammans skapar de strategiska platserna ett funktionellt samband. De funktionella sambanden skapar 
förutsättningar att bedriva renskötsel i en sammanhållen årscykel. Ett krav för skydd av funktionella 
samband kan vara att renskötseln inom ett område inte ska tillåtas bli störd av exploateringar i sådan 
omfattning att den sammanlagda effekten av exploateringarna leder till att den sammanhållna årscykeln 
hotas.   
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De så kallade funktionella sambanden och markerna som inte är utpekade som riksintressen är också 
viktiga för renskötseln. Samebyarnas förutsättningar att bedriva en naturbaserad och ekonomiskt bärkraftig 
renskötsel får inte äventyras. Vilket i sin tur förutsätter att renarna kan ta sig till och från olika områden. 
När och hur renarna lämpligast gör detta beror på en mängd yttre faktorer som väderleks- och 
snöförhållanden, rovdjurstryck, renarnas kondition, betestillgång, personal, störningar från andra 
verksamheter m.m. Renskötseln bedrivs utifrån renarnas förutsättningar och på renarnas villkor. 
Renägarna har enligt djurskyddslagen (1988:534) det yttersta ansvaret för renarnas hälsa och måste därför 
avgöra om när och hur renarna ska flyttas och vart de ska beta.   

LIS  
Kommunen har pekat ut de flesta av sina LIS-områden inom riksintresse för rennäring och flertalet berör 
dessutom flyttleder. Sametinget anser inte att kommunen ska peka ut LISområden inom riksintresse för 
rennäring. Riksintresseområdena är beroende av markerna runtomkring. Det är inte bara området i sig som 
ska skyddas genom riksintressen, utan renskötseln ska garanteras utövande. Till områden av riksintressen 
för rennäringen måste därför buffertzoner och funktionella samband finnas. Men även övriga områden av 
intresse för renskötseln ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada. Det finns 
även en risk att samiska kulturhistoriska lämningar går förlorade då många av dem finns intill vatten och 
vattendrag där man bott, flyttat och betat med renarna. Sametinget bedömer att bland annat ökad mänsklig 
aktivitet och byggnation kan störa renskötselarbete samt renarnas betesro, flytt av renar och renarnas fria 
strövning. Sametinget menar att det i planens generella riktlinjer ska framgå att dialog med berörda 
samebyar krävs vid lokalisering av bebyggelse och/eller en egen rubrik under varje LIS-område där samma 
budskap framgår samt att kommunen skriver vilken/vilka samebyar som berörs. Dialog med berörda 
samebyar ska ske inom hela samebyns område  

Sveriges mål   
Den samiska kulturen och renskötseln bidrar till att Sverige lever upp till nationella och internationella mål 
och åtaganden. Det samiska samhället har ett helhetsperspektiv och de samiska kunskaperna är värdefulla 
för hur miljöbalken ska tillämpas för Sveriges hållbara utveckling samt säkra ”Generationsmålet". Den 
årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål visar att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte 
kommer att nås. Den samiska kulturen och renskötseln är avgörande för att nå ”Storslagen fjällmiljö” och 
bidrar till att nå ”Levande skogar”, ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Älvsbyns 
kommun berörs indirekt till att upprätthålla ”Storslagen fjällmiljö”. Renen kräver vidsträckta 
sammanhängande områden året om från kust till fjäll. Även om miljökvalitetsmålet syftar till att bibehålla 
karaktären av betespräglat landskap i fjällen måste åtgärderna i arbetet med etappmål innefatta 
förutsättningar för berörda samebyars hela renskötsel, inklusive betes- och flyttningsförhållanden i kust- 
och skogsland nedanför fjällen. Renarna som nyttjar naturresurserna bidrar till att den biologiska 
mångfalden hålls i balans.   

Klimatanpassning  
Sametinget anser att klimatanpassning för renskötseln är en fråga för kommunen och dess arbete med 
fysisk planering. Kommunen kan beskriva den aktuella situationen för renskötseln då dem redan idag 
påverkas av klimatförändringarna. Genom återkommande vintrar med låsta betesförhållanden av istäckta 
marklavar och dessutom borthuggna hänglavsbärande skogar. Forskningen lyfter fram att konkurrerande 
markanvändning är en av de faktorer som har störts betydelse för renskötseln och att det även kommer att 
ha stor betydelse för effekterna av ett förändrat klimat. Vilket innebär att tillgången till olika betesmarker 
och flexibilitet att nyttja dem vid olika årstider och väderförhållanden är mycket viktigt för renskötselns 
klimatanpassningsmöjligheter. Sametingets rekommendation är att ha god dialog med berörda samebyar så 
att den fysiska planeringen inte hindrar eller försvårar för renskötseln i sitt arbete med klimatanpassning.   

I detta ärende har Sametingets rennäringschef beslutat. Föredragande har varit samhällsplaneraren. 

Lars-Ove Sjajn, Rennäringschef 

Anne Walkeapää, Samhällsplanerare
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Beaktande av yttrande  

Kommunen beaktar Sametingets yttrande genom att  

• Lägga till ordet Eallinbiras som namn på Sametingets livsmiljöprogram.  

• I översiktsplanen ange att samråd ska ske i planfrågor där rennäringen är riksintresse eller 
där kommunen på annat vis bedömer att rennäringen är berörd. 

• Lyfta fram den samiska kulturen som en viktig del i att skapa en attraktiv kommun. 

• Förtydligande text under rennäringen att ”Rennäringsintresset är både ett allmänt intresse 
enligt miljöbalken 3 kap 5 § st 1, områden av riksintresse regleras enligt 3 kap 5 § st 2 och 
ett enskilt intresse som medlemmarna i en sameby utövar enligt rennäringslagen 
(1971:437)” läggs till under avsnittet Rennäring. 

• Kommunens ställningstagande om värdefulla ämnen och mineral, under rubriken 
malmfyndigheter förtydligas så att det förstås att riksintresse för gruvbrytning endast avser 
Laver och därmed inte gruvbrytning i allmänhet samt att betydelsefull industri inte är ett 
riksintresse.  

Följande synpunkter beaktas ej.  

• Sametingets yttrande avseende LIS-områden.  
 
Vad gäller LIS-områden anser kommunen att det är av stor vikt för kommunens framtida 
utveckling att områden vid vatten får utvecklas. Kommunen har många LIS-områden men 
de flesta av dem är små. Många av LIS-områdena bedöms inte påverka rennäringen men i 
de fall kommunen bedömer att etableringar kan påverka rennäringen ska samråd ske. Det 
är av intresse för kommunen att sametinget redogör för särskilda områden av intresse för 
rennäringen där kommunen har LIS-områden eller andra utvecklingsområden vilket borde 
ha skett under samrådstiden.  

Kommunens övriga synpunkter med anledning av yttrandet 
Kommunen har efterfrågat information från Sametinget men inte erhållit efterfrågad information.  

Kommunen anser att det är önskvärt att Sametinget företräder samebyarnas intressen eftersom det 
kan vara svårt för kommunen att nå företrädare för varje enskild sameby.   

Kommunen har alltid ambitionen att samråda med berörda samebyar när det gäller detaljplaner eller 
andra planer där rennäringen/samebyarna är berörda.   
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2.10 Statens fastighetsverk (SFV)  

Statens fastighetsverk (SFV), Luleå har den 2018-04-25 inkommit med yttrande gällande 
Översiktsplan 2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgetts i sin helhet 
enligt nedan:  

 

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Älvsbyn 
kommun 

Inledning  

Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit inbjudan till samråd om förslag till ny översiktsplan för Älvsbyns 
kommun via Länsstyrelsen i Norrbottens län. SFV har tagit del av allmänt tillgängligt material på 
kommunens webbplats. Samrådet är ett led i kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan för 
Älvsbyn. Gällande översiktsplan antogs 2011. SFV:s synpunkter lämnas till länsstyrelsen i Norrbotten som 
lämnar ett samlat statligt yttrande.  

SFV:s uppdrag och fastigheter 

SFV är en myndighet som förvaltar vissa delar av statens fasta egendom. SFV:s uppdrag beskrivs i 
myndighetens instruktion och årligt regleringsbrev. De fastigheter SFV ska förvalta är de som staten 
långsiktigt behöver för speciella ändamål, fastigheter som är av stort kulturhistoriskt värde för vilka staten 
har ett särskilt ansvar, fastigheter som under århundranden har tillhört kronan eller har donerats av staten.  

SFV har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och många av SFV:s objekt är statliga byggnadsminnen 
(SBM) med Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet.  

SFV förvaltar cirka 3000 byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. I Älvsbyns kommun förvaltar 
SFV ett antal fastigheter. Innehavet är framförallt lokaliserat kring nationalälven Piteälven.  

Samrådsförslag för ny översiktsplan  

Alla kommuner skall enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som skall vägleda kommunen i 
dess beslut om användning av mark- och vattenområden samt bebyggelse. Allmänna intressen skall 
tillgodoses.  

När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som 
tar hänsyn till behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i landsbygderna.  

Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiktsplaner redovisa områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). I dessa områden ska betydelsen av en positiv utveckling av 
landsbygden beaktas vid prövning av dispensansökningar.  

En förutsättning för att peka ut ett LIS område i översiktsplanen är att området är lämpligt för 
utvecklingen av landsbygden. Samtidigt måste det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och 
friluftsvärden bevaras.  

SFV:s sammanfattande synpunkter på samrådsunderlaget 

SFV anser att stor hänsyn till strandskyddets syften inom föreslagna LIS områden måste tas, framförallt 
när det gäller bebyggelse i närhet av nationalälven Piteälven med tillhörande käll- och biflöden som utgör 
natura 2000 område.  
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SFV ser positivt på kommunens ställningstagande att bebyggelse ej bör ske invid strandlinje, d v s att 
passage alltid skall lämnas närmast strand så att det rörliga friluftslivets tillgång till stränderna inte hindras.  

Bebyggelsens placering bör vidare omsorgsfullt utredas inom varje LIS område så att strandskyddets syften 
uppfylls (miljöbalken 7 kap 13§).  

Beslut 

I detta ärende har utvecklingsdirektör Annakarin Wiberg beslutat. Specialist fastighetsrätt Frida Lindqvist 
har varit föredragagande. I handläggningen har också fastighetsförvaltare Emil Modig deltagit.  

Stockholm 2018-04-25 

Annakarin Wiberg, Frida Lindkvist

 

Beaktande av yttrande  

Kommunen beaktar strandskyddets syfte vid prövning av etableringar i strandnära läge. 
Överprövning av varje beslut sker av Länsstyrelsen. Yttrandet föranleder ingen ändring av 
översiktsplanen.  

  



 

   Samrådsredogörelse 
   Granskningshandling 

 

Diarienr: 
Datum: 
 

0144/16 – 212 
2018-12-19 

 

59 
 

2.11 Statens geotekniska institut (SGI) 

Statens geologiska institut (SGI) har den 2018-05-04 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 
2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgetts i sin helhet enligt nedan:  

 

Översiktsplan för Älvsbyn kommun 

Yttrande översamrådshandling daterad 2018-03-25  
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Norrbottens län erhållit rubricerad översiktsplan 
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och 
geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom 
hantering av radon, ingår således inte. SGI yttrade sig i samband med framtagandet av översiktsplan 2010 
[2]. 

Underlag: 
1. Översiktsplan 2018, Älvsbyns kommun, samrådsupplaga daterad 2018-03 -05 
2. Yttrande över utställningshandling. Översiktsplan 2010 Älvsbyns kommun, Lst Dnr 401 8223-10, 

SGI Dnr 5.1-1002-0108 daterad 2010-12-06. 

SGI:s överväganden  
SGI rekommenderar att "Kommunens ställningstagande..." s76 i [l] kompletteras med förtydligandet att 
vid framtagande av detaljplan ska alltid markens lämplighet inklusive de geotekniska säkerhetsfrågorna 
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämningen bedömas", i 
enlighet med 2 kap 4-5§ PBL. 

Under avsnittet "Landskap och natur" s28 i [l] redovisas endast mycket grovt och översiktligt 
markförhållandena inom kommunen. En fylligare redovisning rekommenderas, förslagsvis i fann av en 
karta. 

När det gäller ras- och skredrisker vill SGI rikta uppmärksamhet på att de två utredningar framtagna av 
Länsstyrelsen och MSB som refereras till under avsnitt "Område med risk för ras, skred eller 
slamströmmar" s75 i [l] endast omfattar begränsade och vid karteringstillfällena bebyggda delar av 
kommunen. 

SGI noterar att handlingen generellt hanterar de geotekniska riskfaktorerna i, för en översiktsplan, 
tillräcklig omfattning och har ingen erinran mot planförslaget. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT  

Planenheten  

Enligt uppdrag 

Christoffer With, Stefan Turesson

 

Beaktande av yttrande  

Kommunen inarbetar de synpunkter som inkommit från SGI i översiktsplanen. Jordartskartan läggs 
som bilaga till översiktsplanen.  
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2.12 Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har den 2018-04-25 inkommit med 
yttrande gällande Översiktsplan 2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har 
återgetts i sin helhet enligt nedan:  

 

Yttrande över Älvsbyns kommuntäckande översiktsplan 

SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs 
kompetensområden hydrologi (enbart ytvatten) och meterologi (inklusive luftmiljö och buller).  

Framtida klimatet 
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempelvis förväntas lufttemperaturen 
att stiga, risken för skyfall att öka och flödena i våra vattendrag förändras med ändrade 
nederbördsförhållanden och snötillgångar. Stormar förväntas bli värre eller vanligare än vad de historiskt 
har varit.  

Vi hänvisar till de regionala klimatanalyserna för länen: 

http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser 

För historiska och framtida skyfall hänvisar vi till denna länk:  

http://www.smhi.se/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-framtida-klimat-analyser-av-
observationer-och-framtidsscenarier-1.129407 

Ytterligare information om framtida klimatet finns på SMHIs hemsida:  

http://www.smhi.se/klimat. 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, utvecklar och tillgängliggör kunskap som tas 
fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning. Centrumet finns vid SMHI och bedrivs 
i bred samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet. Centrumet fungerar som nod för kunskap 
om klimatanpassning och driver bland annat klimatanpassningsportalen, www.klimatanpassning.se 

Översvämningsrisker 
I översiktsplanen bör översvämningskänsliga områden tydligt utpekas och riktlinjer finnas för områdenas 
användning. SMHI anser att kommunen ska vara mycket restriktiv med att tillåta nybebyggelse av bostäder 
och samhällsviktig verksamhet i översvämningskänsliga områden. De byggnader som planeras i 
översvämningskänsliga områden bör anpassas så att de klarar översvämningar. Förändrade 
översvämningsrisker i framtida klimat bör även beaktas.  

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Eklund (hydrologi) 
och Lennart Wern (meteorologi).  

För SMHI  

Bodil Aarhus Andrae 

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet

 

 

http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser
http://www.smhi.se/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-framtida-klimat-analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-1.129407
http://www.smhi.se/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-framtida-klimat-analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-1.129407
http://www.smhi.se/klimat
http://www.klimatanpassning.se/
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Beaktande av yttrande  

Kommunen beaktar SMHI:s yttrande genom att förtydliga översvämningskänsliga områden i 
kartmaterialet. En hänvisning till riktlinjer för 95-års vattennivå i Piteälven läggs till. Kommunen 
förtydligar i översiktsplanen även att kommunen är restriktiv med att tillåta nybebyggelse av 
bostäder och samhällsviktig verksamhet i översvämningskänsliga områden samt att de byggnader 
som planeras i översvämningskänsliga områden bör anpassas så att de klarar översvämningar.  

Yttrandet föranleder inga ändringar utöver ovan nämnda.   
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2.13 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har den 2018-04-26 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 Älvsbyns 
kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgetts i sin helhet enligt nedan:  

 
Yttrande angående granskning av förslag till översiktsplan för Älvsbyns kommun 
Ert diarienummer: 401-3647-18 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har följande synpunkter: 

1 Nuläge  

I Älvsbyns kommun har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning tillhörande stamnätet. Ledningen löper i 
nord-sydlig riktning i kommunens västra del. 

2 Svenska kraftnäts magnetfältspolicy  

Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska stamnätet tillämpar 
Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår från 0,4 mikrotesla som högsta 
magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt. 

I samband med att tillstånd omprövas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för att minska 
magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 
4,0 mikrotesla. 

Mer information om Svenska kraftnät och magnetfält finns på vår webbplats. 

De senaste 30 årens forskning har inte kunnat säkerställa några hälsorisker relaterat till magnetfält. Mer 
information finns på Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida, www.ssm.se. Där finns bland annat en broschyr 
om magnetfält och hälsorisker. 

Broschyren finns på adressen: 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/ Magnetfalt-och-
halsorisker-low.pdf/ 

Allmän information  

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets elförsörjning. 
Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, 
inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt. 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från stamnätsledningar och 
stationer. Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: 
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering 

Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer och ledningsstråk 
kan medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i stamnätet. 

Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska installationer. Vid alla 
typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska kraftnät rådfrågas om direktiv innan 
markarbete påbörjas. 

Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika verksamheter i 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring ELSÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-FS 
2015:3. Föreskrifterna reglerar bland annat byggnation och vissa typer av verksamheter på upp till 100 
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meters avstånd från kraftledningar. Exempel på detta är verksamhet med brandfarliga och explosiva varor, 
upplag, parkeringsplatser, busshållplatser med mera. 

Svenska kraftnät önskar att Älvsbyns kommun tar motsvarande hänsyn vid planering av ny bebyggelse 
invid befintliga stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid byggnation av nya ledningar. För att 
säkerställa att Svenska kraftnäts magnet- fältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas 
varaktigt placeras minst 130 meter från en 400 kV-ledning. Vi vill förtydliga att schablonavståndet vi angett 
på 130 meter gäller för de områden där det passerar endast en ledning. 

Schablonavståndet är baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse som en rekommendation 
till beslutande myndighet. För avstånd utifrån en eller flera parallellgående ledningars faktiska 
årsmedelströmvärde krävs en magnet- fältsberäkning. Svenska kraftnät utför beräkningar för sina egna 
ledningar utifrån magnetfältspolicyn, det vill säga 0,4 mikrotesla. 

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att invid och under en kraftledning finns det risk för steg- 
och beröringsspänningar i marken. Det finns också elsäker- hetsrisker med att anlägga en metallisk 
konstruktion, t.ex. elstängsel och vindskydd med plåttak, i närheten av kraftledningar. Byggnader i 
närheten av stamnätet för el kan behöva jordas exempelvis om väggar och tak är av plåt. 

Vi vill påminna om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större 
produlctionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, regionsom stamnät. All 
produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta bör beaktas vid 
planering av utbyggnad av elproduktion. 

Vi vill även informera om att etablering av storskalig elintensiv verksamhet ställer krav på elnätsstrukturen 
i regionen. Det elnät som behövs för att tillgodose behovet av el tas ofta för givet. I många områden i 
Sverige utnyttjas stamnätet redan idag fullt ut stora delar av året. Därför kan det behövas investeringar för 
att möjliggöra ytterligare uttag av el från stamnätet. Detta behöver beaktas i samhällsplaneringen i 
allmänhet och vid planering av särskilt elintensiv verksamhet i synnerhet. 

4 Ärendespecifik information  

Stamnätsledningen är omnämnd i översiktsplanen men det framgår inte att det är en kraftledning 
tillhörande stamnätet. Svenska kraftnät önskar att ledningen syn- liggörs även i översiktsplanens 
kartunderlag. Stamnätet för el går att hämta via Geodataportalen, se mer information nedan. 

Vid det utpekade LIS-området vid Idafors och det utpekade utvecklingsområdet för biltest bör det framgå 
att en stamnätsledning löper strax intill området för att säkerställa att kraftledningen beaktas i framtida 
planering av området. 

På sida 57 i översiktsplanen nämns önskemål om att markförlägga elnätet av drift- säkerhetsmässiga skäl. 
Svenska kraftnät vill förtydliga att detta inte är lämpligt för växelströmsledningar med så hög spänning som 
400 kV på grund av reaktiv effekt vid markförläggning kan stora delar av den el som matas in inte 
användas redan efter korta sträckor. Utöver de tekniska begränsningarna för överföringskapacitet och 
kompensationsbehov är markförlagda kablar också betydligt sämre än luftledningar för driftsäkerheten. Att 
upprätthålla hög driftsäkerhet i det nationella elsystemet är en viktig del av Svenska kraftnäts uppdrag från 
regeringen. Ju fler komponenter som byggs in i ett elnät, desto fler potentiella felkällor finns det. 
Markförläggning av stamnätsförbindelser medför att kompenseringsstationer måste anläggas samt att 
kabeln måste skarvas var sjuhundrade meter. Varje skarv och varje station som byggs blir en ny potentiell 
felkälla i stamnätet. Därmed försämras driftsäkerheten. Dessutom tar markförlagda kablar betydligt längre 
tid att felsöka och reparera än luftledningar. Vid ett större fel kan en luftledning vara reparerad inom några 
timmar medan det kan ta veckor (730 timmar enligt europeisk statistik) att återställa en markkabel. 
Kablarnas större sannolikhet för att gå sönder tillsammans med den längre reparationstiden gör att de 
jämfört med luftledningar är ett betydligt sämre alternativ ur driftsäkerhetssynpunkt. 

Slutsats  
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Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar mot aktuellt förslag till 
översiktsplan 

Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 
www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska positionen 
för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen 
finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid 
produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformat- ion används ska följande 
copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar återfinns i skrifterna 
Elnät i fysisk planering och Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet. För 
övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till 
Systemutvecklingsplan 2018-2027. Dessa dokument finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se. 

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande tillförordnad enhetschef Anna Käller efter föredragning 
av samhällsplanerare Mats Borrie. 

Med vänliga hälsningar 

Anna Käller, Mats Borrie

 

Beaktande av yttrande  

Kommunen beaktar Svenska kraftnäts yttrande genom att förtydliga att den refererade ledningen 
tillhör stamnätet samt genom att komplettera texten med en kartbild som visar stamnätsledningen. 
Meningen om markförläggning av elnät av driftsäkerhetsmässiga skäl förtydligas med där det är 
lämpligt och möjligt.   
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2.14 Trafikverket 

Trafikverket har den 2018-04-27 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 Älvsbyns 
kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgetts i sin helhet enligt nedan: 

 

Yttrande samrådsskede Översiktsplan 2018, Älvsbyns 
kommun 

Trafikverket inkommer här med yttrande i samband med samrådsskedet gällande översiktsplan 2018 för 
Älvsbyns kommun.  

Riksintressen väg och järnväg 

Trafikverkets generella synpunkt är att riksintressenas markanspråk och funktioner ska säkerställas i de 
planer som upprättas och beslut som tas enligt bland annat, plan- och bygglagen och miljöbalken. I 
översiktsplanen ska kommunen visa hur den planerade markanvändningen tar hänsyn till Trafikverkets 
utpekade riksintressen. Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för kommunikation påverkas vid en 
tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att undvika att deras funktion påverkas negativt. 
Exploatering nära transportanläggningar får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida 
utveckling av dessa anläggningar.  

Beskrivningen av hur Älvsbyns kommun tillgodoser riksintressena för transportinfrastrukturen bör 
utvecklas. Som stöd för denna bedömning finns funktionsbeskrivningar (se www.trafikverket.se), som 
visar anläggningens huvudsakliga funktion.  

Det är även viktigt att ta hänsyn till riksintressenas influensområde vid förändring av markanvändning. 
Faktorer som påverkar influensområdet är exempelvis buller och vibrationer. I samrådsunderlaget 
framkommer det att kommunen anser att det är viktigt att Trafikverket vidtar åtgärder mot buller och 
vibrationer vid järnväg. Trafikverkets förhållningssätt är att vi vidtar åtgärder för de mest utsatta i befintlig 
miljö, d.v.s. inte nya områden. Även kommunen har ett ansvar att i samhällsplaneringen säkra att 
riktvärdena för buller inte överskrids.  

Övrigt 

Trafikverket saknar en beskrivning av hur översiktsplanens intentioner avseende exploatering och 
verksamheter kan komma att påverka det allmänna transportsystemet. Ökad exploatering kan komma att 
kräva åtgärder på vägnätet såsom cirkulationsplatser, standardhöjande åtgärder etc. Ett utökat resonemang 
om detta är något som Trafiverket anser bör ingå i konsekvensbeskrivningen. Exempelvis utveckling av 
Västermalmshöjden och vad det kan ge för behov på väg 94 även koppling på riksintresset.  

Godtagbar standard på alla landsvägar 

Trafikverket anser att godtagbar standard är ett otydligt begrepp som bör utvecklas. Trafikverket vill också 
hänvisa till vårt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 som lämnades till regeringen 
hösten 2017. Här har vi redovisar att det lågtrafikerade vägnätet kommer att få en negativ 
tillståndsutveckling under planperioden som blir mer påtaglig under andra halvan av perioden. Det innebär 
att vägnätets robusthet, komfort och vägkapital påverkas negativt men man kommer fortfarande kunna 
färdas på ett trafiksäkert sätt i skyltad hastighet på hela Sveriges vägnät.  

Norrbotniabanan 

Det finns ännu inget beslut gällande Norrbotniabanan. Texten om Norrbotniabanan kapitel 3.7.1. bör 
skrivas om.  

http://www.trafikverket.se/
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Gång- och cykelvägar 

Trafikverket delar kommunens synsätt om att få fler som väljer cykel som färdmedel. Vi håller också med 
om att det är viktigt med kontinuerliga, trafiksäkra och underhållna gång- och cykelvägar och att barns 
säkra skolvägar prioriteras. Trafikverket anser även att arbetspendling är ett viktigt kriterium för 
prioritering. Vilka områden och stråk är särskilt viktiga för arbetspendling med cykel inom Älvsbyns 
kommun? Kommunen bör förtydliga varför exempelvis Älvsbyn – Nyfors pekats ut.  

Koppling till regionala och nationella mål men även lokala mål 

I översiktsplanen saknar Trafikverket en beskrivning av hur kommunen tar hänsyn till de 
transportpolitiska målen avseende både funktionsmål och tillgänglighetsmål.  

Trafikverket anser vidare att kommunens trafikstrategi bör integreras på ett tydligare sätt i översiktsplanen. 
Vad är kommunens långsiktiga strategi för trafikfrågor som i sin tur ska leda till en hållbar 
samhällsutveckling? I kommunens förslag till trafikstrategi finns mål och visioner för trafik- och 
bebyggelsestrukturer, dessa återfinns dock inte i översiktsplanen. Likaså gäller det den gemensamma 
strategin för arbets- och studiependling, för Luleåregionens kommuner – vad innebär den för Älvsbyn?  

För Trafikverket  

Ingela Jarlbring 

Samhällsplanerare

 

Beaktande av yttrande  

Kommunen beaktar Länsstyrelsens yttrande genom att förtydliga att kommunen för dialog med 
berörda vid samtliga exploateringar i konflikt med riksintresse. Tillägg görs om att föreslagen 
förbifart skulle förbättra funktionen för riksintresse väg 94.  

Kommunen förtydligar ställningstagande om åtgärder mot buller avser befintliga bostäder.  

Kommunen lägger till att översiktsplanens intentioner avseende exploatering och verksamheter kan 
komma att påverka det allmänna transportsystemet. Generellt görs hänvisning till den ny antagna 
Trafikstrategin.  

Begreppet godtagbar standard utvecklas till ”god framkomlighet som främjar ett effektivt resande 
och möjliggör boende på landsbygden”. För boende i kommunen är det nödvändigt att kunna resa 
till kringliggande städer för att ta del av kultur, nöje, idrott etc., för arbetspendlare samt för resande 
med flyg.    

Gällande Norrbotniabanan ändras texten till planeras (isf. ska byggas).  

Under gång- och cykelstråk kompletteras texten med Lägg till viktiga stråk: Nygård, Brukte (väg 
374) samt gång- och cykelbro över järnvägen mellan Västermalm och industriområdet.  

Kommunen kompletterar översiktsplanen med ett stycke om att samråd alltid ska ske med 
Trafikverket i planfrågor som kan komma i konflikt med de transportpolitiska målen.    
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3. KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR, NÄMNDER 
OCH BOLAG 

3.1 Arvidsjaurs kommun 

Arvidsjaurs kommun har den 2018-05-08 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 
Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har återgetts i sin helhet med undantag för de 
första fem styckena under rubriken bakgrund sedan de innehåller en generell sammanfattning av 
delar av översiktsplanen och som inte har med yttrandet i sig att göra.  

 

Yttrande angående Älvsbyns kommuns översiktsplan 

Bakgrund 

/---/ 

Älvsbyns kommun konstaterar också i förslaget att det för samtliga områden utom ett som i föregående 
plan pekats ut som lämpliga för storskalig vindkraft finns riksintressen som är starkare än intresset för 
vindkraft. Avsnittet 3.14 Riksintresse för totalförsvaret redogör sedan för Försvarsmaktens så kallade 
stoppområde för höga objekt samt område med särskilt behov av hindersfrihet. På 
markanvändningskartan ligger dock även de områden som omfattas av Försvarsmaktens områden kvar.  

Kommunens yttrande 

Arvidsjaurs kommun instämmer i att försvarsmaktens stoppområden väger tyngre än de områden som i 
Älvsbyns kommuns nu gällande översiktsplan är utlagda för vindkraft. Arvidsjaurs kommun ställer sig 
dock frågande till varför samtliga områden som tidigare bedömts som lämpliga för vindkraft framgår på 
markanvändningskartan trots att även Älvsbyns kommun nu anger att kommunen gör bedömningen att 
Försvarsmaktens anspråk väger tyngre.  

Arvidsjaurs kommun vill även uppmärksamma Älvsbyns kommun om att delar av det område som 
Försvarsmakten har lagt ut som stoppområde för höga objekt även omfattas av MSA-ytan för Arvidsjaurs 
flygplats. MSA-höjden är beroende av höjden på hinder (berg, master, byggnader) inom en yta om 30 
nautiska mils radie från flygplatsens FAF (Final Approach Fix). Vindkraft inom dessa delar vid 
kommungränsen skulle kunna innebära att MSA-ytan skulle höjas vilket i sin tur skulle kunna påverka 
inflygningsförfarandet till Arvidsjaurs Flygplats och innebära ökade kostnader för flygtrafiken. Om 
Älvsbyns kommun skulle välja att behålla utlagda områden för vindkraft inom MSA-området för 
Arvidsjaurs flygplats anser kommunen att därför att det är av största vikt att det i det fortsatta arbetet görs 
närmare analyser av påverkan för Arvidsjaurs Flygplats. Detta för att säkerställa att flygplatsen inte 
påverkas negativt av en eventuell etablering. En karta där MSA-ytorna i förhållande till kommungränserna 
och Försvarsmaktens stoppområde framgår bifogas yttrandet. MSA-ytor för flygplatsen bifogas som 
shapefil. Samråd med Arvidsjaurs Flygplats bör ske vid etablering i anslutning till MSA-ytorna.  

Även riksintresse rennäring är viktigt att beakta för att bedöma vilka områden som är lämpliga för 
vindkraft.  

Kommunen har i övrigt inga synpunkter på planförslaget.  

För Arvidsjaurs kommun 

Lotta Åman 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Beaktande av yttrande  

Yttrandet från Arvidsjaurs kommun föranleder inga ändringar utöver redan beskrivna (se yttrande 
från Länsstyrelsen samt Försvarsmakten). Kommunens ställningstagande om att någon 
vindkraftsetablering inte ska ske påverkar beaktandet.    
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3.2 Bodens kommun 

Bodens kommun har den 2018-04-04 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 
Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Bodens kommun meddelar att de ”ser positivt på 
framtagandet av översiktsplanen och anser att Älvsbyns kommun belyser viktiga mellankommunala 
frågor i form av exempelvis Luleåregionsamverkan och SARETS. Bodens kommun ser fram emot 
fortsatt dialog och samverkan i översiktsplaneringen”. 

Yttrandet innehåller inga frågor eller synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet med Översikts-
planen.   
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4. SAKÄGARE 
4.1 Daniel Strandlund 

Sammanfattning av yttrande 

Daniel Strandlund, Älvsbyn har den 2018-05-18 inkommit med en gedigen lista med synpunkter på 
översiktsplanen och frågor till kommunen utifrån de ämnen som planen berör. Synpunkter och 
ställda frågor uppmanar kommunen många gånger att göra förtydliganden om vad som faktiskt 
avses.   

Återkommande synpunkter rör  

• möjligheter till lokal livsmedelsproduktion med hänvisning till de nya Nationella och 
Regionala livsmedelsstrategierna 

• avsaknaden av mötesplatser och samlingslokaler samt fritidsaktiviteter för i första hand 
unga 

• kommunens marknadsföring och kanaler för information exv. Facebook och hemsida 

• det sätt översiktsplanen emellanåt beskriver en gruvetablering i Laver som ett faktum 
snarare än som en eventuell händelse 

• trafiksäkerhetsfrågor och kollektivtrafik 

• bostadsförsörjning i relation till målsättningen 10.000 medborgare år 2030 

Kommunens beaktande  

De punkter som har koppling till översiktsplanen generellt har beaktats enligt följande:  

Kapitlet om jordbruk samt kommunens ställningstagande om jordbruk förtydligas med att det inte 
bara handlar om att hålla landskapet öppet utan om livsmedelsproduktion och betesändamål.  

De nya Nationella och Regionala livsmedelsstrategierna läggs till under nationella mål (strategierna 
fanns inte då samrådshandlingen påbörjades), se även yttrande från Lantbrukarnas riksförbund 
(LRF).  

Exempel på mötesplatser som finns för unga idag läggs in.  

Beskrivningen av en gruvetablering i Laver förtydligas så att det förstås att det inte är ett faktum 
utan en eventuell händelse.  

Utöver dessa kommer ett antal övriga synpunkter i yttrandet att beaktas i andra sammanhang i 
kommunens arbete.  

För information  

Kommunen bedömer det som sannolikt att en gruvetablering kommer att ske och planerar för det. 
Bland annat planeras för bostäder vilket även bedöms bidra till att tillgodose en bostadsförsörjning 
för Älvsbyns befolkningsmål Även om det inte skulle bli en gruva är det viktigt att ha en 
framåtsyftande planering. 

Kommunen har i Trafikstrategin behandlat trafiksäkerhetsfrågor och kollektivtrafik varpå dessa 
frågor endast översiktligt behandlas i översiktsplanen. Trafikstrategin kommer att utgöra en bilaga 
till översiktsplanen.    
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4.2 Maria Stenlund och Andreas Nilsson 

Maria Stenlund och Andreas Nilsson, Brukte har den 2018-05-09 inkommit med yttrande gällande 
Översiktsplan 2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har sammanfattats enligt 
nedan:  

Sammanfattning av yttrande 

Maria Stenberg och Andreas Nilsson önskar bibehålla det öppna landskapet på det föreslagna LIS-
området i Brukte. Stenberg och Nilsson äger en lantbruksfastighet och ser området som 
utvecklingsområde för djurhållning och växtodling. Med bakgrund av detta invänder sig Stenberg 
och Nilsson mot föreslagna förtätning och utpekande av Brukte som LIS-område.  

Kommunens beaktande  

Kommunen anser att ett LIS-område möjliggör utveckling av jordbruksverksamhet eftersom även 
sådan verksamhet omfattas av strandskydd och det kan vara svårt att erhålla strandskyddsdispens 
för nybyggnation även för jordbruksändamål.   
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4.3 Petter Larsson  

Petter Larsson, Älvsbyn har den 2018-04-25 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 
Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har sammanfattats enligt nedan:  

Sammanfattning av yttrande 

Petter Larsson framför förslag om att fastigheten Vistheden 1:225 för vilken Larsson står som 
lagfaren ägare ska anges som LIS-område med användning ”Bostäder och småföretagande som 
utgör underlag för affär och skola i Vistträsk” i den nya Översiktsplanen. Larsson önskar bebygga 
fastigheten snart vilket kräver upphävande av strandskydd.  

Kommunens beaktande  

Kommunen lägger till ett LIS-område där fastigheten Vistheden 1:225 ingår i den reviderade 
Översiktsplanen.  
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5. ÖVRIGA  
5.1 Lantbrukarnas riksförbund  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har den 2018-04-20 inkommit med yttrande gällande 
Översiktsplan 2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-03-05. Yttrandet har sammanfattats enligt 
nedan:  

Sammanfattning av yttrande 

LRF menar att det i linje med den Nationella och den Regionala Livsmedelsstrategin är viktigt att 
kommunen värnar den brukbara åkermarken. Ambitionen är att livsmedelsproduktionen bör öka i 
syfte att öka självförsörjningsgraden och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. En 
utveckling av de gröna näringarna bidrar även till ökad sysselsättning och ökade kommunala 
intäkter.  LRF anser att förutsättningarna för odling i Älvsbyns kommun är goda med tanke på 
breddgraden och att potentialen för odling är viktig att tillvarata. 

Kommunens beaktande  

Yttrandet från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) föranleder i sig inga ändringar i översiktsplanen 
men kommunen har ändå valt att lägga till den Nationella och den Regionala Livsmedelsstrategin. 
Dessa fanns inte när samrådshandlingen ställdes ut.   
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5.2 Karl-Erik Sjöberg 

Karl-Erik Sjöberg, Älvsbyn har den 2018-06-11 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 
Älvsbyns kommun. Yttrandet har strukturen av en punktlista vilken kommunen tolkat och beaktat 
enligt nedan.  

Sammanfattning av yttrande 
Sjöbergs yttrande behandlar LIS-områden i Pålsträsk samt Frostträsket, kartor för 
verksamhetsområden i byarna, vattenskyddsområden, säkra skolvägar och andra trafikfrågor, 
markanvändningskarta, bevarandeplaner, kollektivtrafik och skoterleder med nyttjanderätt.  

Beaktande av yttrande   
Nedan besvaras synpunkter som framkommit av yttrandet.  

Kommunen anser att det finns tillräckligt med LIS-områden i Pålsträsk och kommer i dagsläget inte 
att utöka dessa.  

Kartor för verksamhetsområden tas fram i kommunen men kommer inte att ingå i Översiktsplanen.  

Vad gäller säkra skolvägar och andra trafikfrågor hänvisar kommunen till den nu antagna 
Trafikstrategin som kommer att utgöra en bilaga till Översiktsplanen.  

Vattenskyddsområden presenteras inte i översiktsplanen eftersom dessa ska vara skyddade. 

En heltäckande markanvändningsplan ingår inte i Översiktsplanen eftersom kommunen vill ha viss 
flexibilitet i användningen. Kommunen kommer att göra en kulturmiljöplan som ett separat 
dokument, i denna ingår även byarna.  

Kommunen arbetar tillsammans med Länstrafiken för utveckling av kollektivtrafiken.  

Ledningsrätter samt fastighetsregleringar vid exploatering regleras i detaljplaner. Dessa redovisas 
inte i Översiktsplanen.  

Skoterleder med nyttjanderättsavtal anses av kommunen inte vara relevant i dagsläget sedan 
skotertrafiken idag inte innebär några större störningar.  

Sammanfattningsvis föranleder yttrandet inga ändringar av planen.  
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5.3 Korsträsk byaförening 

Översiktsplan 

Älvsbyns kommun 

Synpunkter från Korsträsk Byaförening 

 

Ett antal punkter som synpunkter 

1. Vad gäller områden för boende Korsträsk så är vår synpunkt att Korsträsket och kringliggande 

sjöar attraktiva för bebyggelse av fritidshus och permanentboenden. Inte enbart för fritidshus 

som i översiktsplanen från 2011. 

 
2. Vad gäller Lis- områden- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör de områden som pekas ut 

2011 vara aktuella även i nuläget. 

 
3. Inom området Fritid och hälsa är det angeläget att det skapas gång och cykelvägar som är säkra 

inom Korsträskområdet. Den aktuella trafiksituationen i dagsläget är inte bra. Riksvägen mellan 

Arvidsjaur och Älvsbyn är hårt trafikerad och gör att cykla gå in till centralorten är farlig vad gäller 

trafiksäkerheten. Uppmuntran av promenader och cykling är viktigt för folkhälsan. 

 
4. Inom översiktsplanen bör även det finnas punkter om ungdomen. Att det finns en kontinuerlig 

kontakt med ungdomsgrupperna för att skapa en bild om vad ungdomar tycker och tänker om 

vår kommun. Det är viktigt där att ungdomar som bor i byarna för ge sin syn. 

 
5. Äldre personer i egna hus vill gärna byta till mindre marknära bostad på samma ort. För att 

underlätta byte bör kommunen, som har egen mark i Korsträsk planlägga för små marknära 

hyres- eller bostadsrätter, ex vis radhus med egna tomter. De äldre hus blir då tidigar tillgänglig 

för yngre familjer. 

 
6. Kravet på enskilda avlopps reningseffektivitet har stigit. Det innebär en stor investering för de 

som idag är tvungna att komplettera sitt enskilda avlopp. Då det är miljömässigt viktigt att 

skadliga utsläpp minskar bör det kommunala Va-nätet utökas runt sjöarna så långt det 

överhuvudtaget är ekonomiskt rimligt. Inte minst bör detta gälla LIS-områden som bebyggs. En 

tidplan för utbyggnad bör snarast upprättas så att de boende kan bedöma vilka investeringar de 

bör göra. Ev. kan en dispens ges från de nuvarande reglerna om en utbyggnad enligt tidsplanen 

ligger nära i tid. 

Korsträsk 2017-10-09 

Alf Nordlund 
ordf. Korsträsk Byaförening 

Beaktande av yttrande   
Yttrandet föranleder ingen ändring av planen men lämnar följande information: 
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1. Kommunen är positiv till att permanent bebyggelse etableras och det går bra att göra i 
samtliga LIS-områden kring Korsträsk.  

2. Det finns ett stort antal LIS-områden utpekade i kommunen. De områden som tidigare har 
varit utpekade som LIS i Korsträskområdet finns kvar. 

3. Trafikverket planerar en gång- och cykelväg mellan Korsträsk och anslutande väg vid Kanis 
med gång- och cykelbro över järnvägen. Den finns också omnämnd i planen samt i 
kommunens trafikstrategi. 

4. Kommunen anser att det är viktigt att ta del av ungdomarnas synpunkter. Ett ungdomsting 
finns där ungdomar varje år får föra fram synpunkter. Kommunen uppmuntrar 
byaföreningen att låta ungdomar komma till tals även genom föreningen. 

5. Kommunen ser Korsträsk som ett utvecklingsområde. Det innebär att vid planläggning av 
området kan det bli aktuellt att möjliggöra andra typer av bostäder än enbart villor utifrån 
de behov som finns. 

6. När det gäller avlopp så har kommunen en VA-strategi sedan några år tillbaka där frågan 
om vatten- och avloppsanläggningar behandlas övergripande. Det finns för närvarande inte 
något nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp planerat utöver det som för 
närvarande byggs i Övrabyn - Hällan. 

5.4 Informella yttranden  

Miljö- och byggnämndens åsikter om översiktsplanen 

• Lägg in text om Storforsen under Turist - Kommunens ställningstagande 

• Ändra för texten om Selholmen till verksamhetsutövare, ej gymnaster 

• Jordbruk - Småskalig djurhållning istället för hästtomter 

• Skogsbruk - Inga reservat! 

• Godsterminal SKA utvecklas 

• Fjärrvärme - VID BEHOV villatomter, BÖR vid flerbostadshus och industri 

Beaktande av yttrande 

Synpunkterna har inarbetats i planen. 

 

Piteå och Luleå kommuns åsikter om översiktsplanen 

• Önskemål via telefon från grannkommunerna att nämna dem lite. Distans till dem, deras 
utbud. 

Beaktande av yttrande 

Kommunens koppling till närliggande kommuner beskrivs översiktligt. 

Robert Granström och Elisabeth Nordström har lämnat ett yttrande på den fördjupade 
översiktsplanen för Älvsbyns tätort som bedöms ha större bäring på den kommuntäckande 
översiktsplanen 

Beaktande av yttrande 

Yttrandet har inte beaktats i denna planprocess. 

Erik Johansson i Lillkorsträsk 

Jordbruket förändras i Älvsbyn 
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I Älvsbyns kommun har under de senaste 10 åren skett en minskning av aktiva gårdar för mjölk- 
och köttproduktion. De som finns kvar har antingen behållit sin ursprungliga storlek, effektiviserat 
produktionen eller ökat i storlek med fler djurenheter. Antalet får och hästar har inte ökat nämnvärt 
under de senaste åren. 

Spannmålsodlingen har ökat de senaste åren tack vare den gemensamt byggda och gemensamt ägda 
spannmålstorken, med 15-talet delägare 

I linje med inriktningen i den Nationella och den Regionala Livsmedelsstrategin, är det viktigt att vi 
i kommunen värnar den brukbara åkermarken. Ambitionen är att livsmedelsproduktionen bör öka, i 
avsikt att öka självförsörjningsgraden och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. En 
utveckling av de gröna näringarna bidrar även med ökad sysselsättning och ökade kommunala 
skatteintäkter. 

Förutsättningarna för odling i Älvsbyns kommun är goda med tanke på breddgraden. Potentialen 
för utveckling av lantbruk, djurhållning och även grönsaks-/bärodling är god och viktig att 
tillvarata. 

Beaktande av yttrande 

Yttrandet har beaktats genom en något utförligare beskrivning av jordbruket där 
livsmedelsproduktion nämnts. Kommunen har gjort ett ställningstagande om att jordbruksmark 
endast i undantagsfall ska bebyggas där det behövs för utvecklingen av landsbygden. 
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6. REVIDERING 
Med anledning av inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts i planhandlingarna och 
tillhörande underlagsutredningar:  

Vindkraft 
I kommunen finns inte längre något område av riksintresse för vindkraft utpekat. Det finns inte 
heller något politiskt intresse för vindkraft i kommunen. Översiktsplanen har ändrats så att detta 
framgår.  

LIS-områden 
LIS-områden har lagts till och några har även utökats sedan samrådet. 

För LIS-området i Gransel ändras användningen till enbart turiständamål.  
 
Rennäring 
Texten om rennäringen har utvecklats och förtydligats så att det framgår att det finns områden av 
intresse för rennäringen i kommunen samt områden av riksintresse för rennäringen. Förtydliganden 
gällande hänsyn för rennäringen har gjorts.  

Kulturmiljö 
Kapitlet om kulturmiljö har reviderats och förtydligats i text och bild. Områden av riksintresse och 
regionalt intresse har utpekats på ett tydligare sätt. På vilket sätt kulturmiljöer ska beaktas har 
angetts.  

Infrastruktur och kommunikationer 
Generellt görs i Översiktsplanen nu fler hänvisningar till den under hösten 2018 antagna 
Trafikstrategin. Beskrivningarna av hur kommunen tillgodoser riksintressena för 
transportinfrastrukturen har utvecklats.   

Riksintresse för totalförsvarets militära del 
Förtydliganden gällande remitteringar till försvarsmakten har gjorts. Kartmaterial har uppdaterats.   

Elnät 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande informerat om att det inte finns utpekade riksintressen för 
eldistribution i Norrbottens län, d.v.s. 400 kV-ledningen är inte ett riksintresse. Meningen har tagits 
bort ur planen. 

Vatten 
Det har förtydligas att även miljökvalitetsnormer för vatten ska beaktas i all planering och vid 
genomförande av kommunal verksamhet. 

Länsstyrelsen anser att det ska framgå i översiktsplanen att i de fall det inte finns någon VA-lösning 
ska det ställas krav på sådana VA-lösningar som inte försämrar kvalitetsfaktorer utan bidrar till att 
uppnå miljökvalitetsnormer i berörda vattenförekomster. 

Miljö- & byggkontoret 

ÄLVSBYNS KOMMUN december 2018 

 
Ingrid Karlsson  Sofia Lundberg 
Miljö- & byggchef Samhällsstrateg 
Älvsbyns kommun Älvsbyns kommun 
 


