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Granskningsutlåtande 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.  

Översiktsplanen har varit föremål för samråd under perioden 2018-03-12 – 2018-05-12. Yttranden 
som inkommit under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2018-12-19. 
Yttranden som haft bäring på översiktsplanen har beaktats under arbetet med revideringen av 
planen som genomfördes under hösten 2018 varpå översiktsplanen ställdes ut för granskning.  

1. Hur granskningen har bedrivits 

Översiktsplanen handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900) och har varit föremål för 
granskning under tiden 2019-01-09—2019-03-10. Kungörelse om samråd infördes i Älvsbybygdens 
annonsblad 2019-01-09. Underrättelse om granskning har meddelats statliga och kommunala 
instanser, föreningar m.fl. Översiktsplanen har under granskningstiden varit tillgänglig på Älvsbyns 
kommun (kommunhuset) samt på kommunens hemsida.  

1.1 Inkomna granskningsutlåtanden 

Följande yttranden har inkommit under granskningstiden: 

2. Myndigheter 2 

2.1 Länsstyrelsen i Norrbottens län 2 
2.2 Försvarsmakten 12 
2.3 Jordbruksverket 14 
2.4 Lantmäteriet 15 
2.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 16 
2.6 Sametinget 17 
2.7 Statens fastighetsverk (SFV) 19 
2.8 Statens geotekniska institut (SGI) 20 
2.9 Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 21 
2.10 Svenska kraftnät 22 
2.11 Trafikverket 27 

3. Kommunala förvaltningar, nämnder och bolag 29 

3.1 Piteå kommun 29 
3.2 Boden kommun 35 

4. Sakägare 36 

4.1 Andreas Nilsson och Maria Stenberg, 36 
6. Övriga 37 

6.1 Miljögruppen Pite Älvdal, Naturskyddsföreningen Älvsbyn 37 
6.2 Linnea Isaksson 41 

7. Revidering 43 

8. Kvarstående synpunkter 45 
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2. MYNDIGHETER 
2.1 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 2018-12-04 inkommit med ett kompletterande 
samrådsyttrande avseende nytillkomna LIS-områden inför granskning av Älvsbyns kommuntäckande 
översiktsplan. Yttrandet har återgivits i sin helhet enligt nedan.  

Kompletterande samrådsyttrande avseende nytillkomna LIS-områden inför 

granskning av Älvsbyns kommuntäckande översiktsplan 
Yttrande 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Inre Arvidsträsket och Yttre Arvidsträsket har god ekologisk status enligt Vatteninformationssystem 

Sverige (VISS). Miljökvalitetsnormen är därför god och får inte 

försämras. 

 

Vid Arvidsträsken har en mängd LIS-områden upprättats (8 i samrådsskedet) och fler (2 

innan granskning) föreslås. Sammanlagt en strandsträcka på en dryg mil. 

Den kumulativa effekten (befintliga och tillkommande LIS-områden) om alla områden 

exploateras bör bedömas med avseende på avloppssituationen och risken för att 

vattenstatusen ska försämras. 

 

Östra Muskusträsket har dålig ekologisk status och kvalitetskravet God ekologisk status 

2027. Miljöproblemen är dels morfologiska förändringar, dels övergödning och 

syrefattiga förhållanden. 

  

Friluftsliv och natur 

Länsstyrelsen känner inte till vilka naturvärden som finns i respektive område. 

Uddar och näs är särskilt intressanta för friluftslivet, och kanske på samma gång 

intressanta för fastboende och fritidshusägare att göra landhugg på. Det bör man ha med 

sig när LIS-områden planeras. Det är också viktigt att se till så att det finns luckor även i 

LIS-områden så att inte mycket långa sträckor blir allemansrättsligt oåtkomliga. Även 

med hänsyn till växt- och djurliv är det viktigt att det finns luckor. 

 

Vistträsk/Kullen: Kan det vara av intresse att ha en lucka i området med hänsyn till 

Vistträskborna och närheten till Vistträsk? 

 

Sydvända grunda vikar är ofta viktiga för vattenlevande arter. 

 

Arvidsån: Håll koll på fornlämning. Vid exploateringar inom 150 m från fornlämning 

krävs samråd med länsstyrelsen. Länsstyrelsen skulle helst se att Yttre Åvikuddens 

västsida lämnas ifred med hänsyn till Arvidsån och djurlivet vid och i Åviken. 

 

Tarmen kan ha betydelse för t.ex. fiskreproduktion. Grund, trång vik, hur påverkas den 

av ev. båttrafik och exploateringar? Hänsyn bör tas även till Tarmtjärnen som kan ha 

betydelse för t.ex. groddjur. 

 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har fått möjlighet att titta på tre kompletteringar av LIS-områden inför 

granskning av den kommuntäckande översiktsplanen. Föreslagna kompletteringar har 

tagits fram efter det formella samrådet. 

 

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

Steinwall som föredragande. 

Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Beaktande av yttrande 
Ett förtydligande i avsnitt 16.4 har gjorts avseende hur miljökvalitetsnormer för vatten inom LIS-
områden avses följas.  

Kommunen har valt att inte fragmentera LIS-områdena ytterligare. Bilaga 4 LIS-tabell har 
reviderats med avseende på att skyddsvärda delar som fornlämningar och skyddsvärd natur både på 
land och i vatten samt områden inom större LIS-områden som kan ha betydelse för rörligt 
friluftsliv ska beaktas vid planläggning och prövning.  

Ett stycke om strandskyddsdispens enligt nedan har lagts till i kapitel 5 i syfte att tydliggöra att det 
inte räcker med att ett LIS-område finns i översiktsplanen för att erhålla dispens utan att det vid 
intresseprövning enligt miljöbalken kan visa sig att det ändå inte är möjligt att ge dispens:  

”En byggherre kan genom att ansöka om strandskyddsdispens ges tillåtelse att bygga närmare än 
100 m från strandlinjen. Ansökan om dispens från strandskyddet kan göras både inom och utanför 
de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS-områden). Att ett område utpekats som LIS-område ökar möjligheten men innebär inte per 
automatik att dispens beviljas.”  
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Länsstyrelsens formella granskningsyttrande 

Länsstyrelsen har den 2019-03-07 inkommit med yttrande gällande översiktsplan Älvsbyns 
kommun. Yttrandet har återgivits i sin helhet enligt nedan.  
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Beaktande av yttrande 
Älvsbyns kommun har tagit del av länsstyrelsens granskningsyttrande avseende den 
kommuntäckande översiktsplanen. 

Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen för Älvsbyns tätort samt trafikstrategin ska 
gälla som tematiska tillägg jämte den kommuntäckande översiktsplanen. Kommunen anser att det 
är lämpligt. 

Länsstyrelsen önskar att kommunen, förutom att beskriva, också diskuterar och relaterar till hur 
hållbarhetsmålen påverkar kommunens utveckling. Ett kortare resonemang om detta har tillagts 
under avsnitt 3.2. 

Kommunen har uppdaterat översiktsplanens avsnitt 3.7 med anledning av att en ny regional 
utvecklingsstrategi antogs i februari 2019. Den har även kompletterats med Region Norrbottens 
arbete med framtagandet av Norrbottens innovationsstrategi 2019 - 2030 (NIS) som ersätter RTP.  

Riksintressen 

Avsnittet om Riksintressen har tillförts allmän text som omnämner målkonflikter som kan uppstå i 
samband med ökade anspråk på markanvändning oavsett riksintresse. Kommunen har också 
tydliggjort att frågan om riksintresse avgörs först i samband med ett rättsverkande beslut.  

Gruvnäringens koppling/konflikt gentemot Agenda 2030 har lagts till 11.4 Miljökonsekvenser. 

Kommunen vidhåller sitt ställningstagande rörande riksintresset för gruvetablering i Laverområdet: 

”Kommunen bedömer generellt att riksintresse mineral avseende Laver ska väga tungt vid konflikt med 

övriga riksintressen enligt 3 kap 5 - 8 §§ MB, inklusive naturreservat, Natura 2000, kulturmiljö och 

rennäringen.” 

Text har tillagts under avsnitt 13.6 att ”Samråd med Försvarsmakten ska ske i alla plan- och 
lovärenden gällande nyetablering av en- och tvåbostadshus inom influensområden för buller eller 
annan risk, samt vid prövning av ärenden om etablering av höga objekt i de utpekade hinderfria 
områdena, se karta stoppområde för höga objekt.” 

Avsnitt 7.10.6 har förtydligats ytterligare avseende samråd där funktionella samband för 
rennäringen är berörda. Länsstyrelsen konstaterar att rennäringens riksintressen presenteras separat 
på en karta. Kommunen bedömer att det är svårt att på en analog markanvändningskarta tydligt 
redovisa alla de intressen som kan tänkas komma i konflikt och använder därför geografiska 
informationssystem vid prövning. Kommunen har i avsnittet med text tydliggjort vilka LIS- 
områden som är i konflikt med rennäringens riksintresse.  

När det gäller riksintresset väg 94 har text har lagts till i avsnitt 13.3 om vikten av att tidigt i 
planprocessen utreda konsekvenser på befintliga funktioner och transportsystem samt föreslå 
åtgärder så inte riksintresset påtagligt skadas.  

Bevarandeprogram eller motsvarande som i närtid ska tas fram kan biläggas som ett tematiskt tillägg 
till en kommuntäckande översiktsplan. Eftersom den inte är framtagen kan den inte utgöra 
planeringsunderlag. Synpunkten föranleder därför ingen ändring av planen. 

Ett förtydligande avseende hur riksintresset Älvsbyn (BD67) skyddas genom detaljplanen har lagts 
till avsnitt 13.2.1. 

Området Storforsen (BD68) förvaltas av länsstyrelsen. Detta har lagt till i text samt att länsstyrelsen 
har att bevaka att riksintresset inte skadas. 
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För riksintresset i Manjärv (BD69) anser kommunen att de beaktar riksintresset då kommunen 
under kapitlet 15.5 i översiktsplanen tagit ett politiskt ställningstagande om att upprätta en 
inventering och bevarandeplan för Manjärvområdets kulturmiljö, vilken också utgör riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer 

Ett förtydligande i avsnitt 16.4 har gjorts avseende hur miljökvalitetsnormer för vatten inom LIS-
områden avses följas.  

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

I avsnitt 5.1.1 har kommunen lagt till text efter länsstyrelsens tidigare yttrande, se sidan 3. 

Klimatanpassning 

Under rubriken 17.8 tredje stycket har texten ändrats: ”Som en konsekvens av klimatförändringarna 
gör Länsstyrelsen bedömningen att storleken på höga flöden i vattendragen (100-årsflöden) kan 
minska, vilket kan indikera att skred och ras som utlöses vid sådana händelser minskar i slutet av 
århundradet.” 

Vindkraft och naturreservat 

Kommunen är medveten om att behovet av vindkraft i framtiden kan komma att öka men har valt 
att vara restriktiv mot bakgrund av den omfattande etablering av vindkraft som sker ibland annat 
Piteå kommun. Kommunen anser att skogsbruk är för kommunen synnerligen viktig näring. 
Kommentaren föranleder därför ingen ändring av planen. 

Kulturmiljö 

Eftersom kommunen använder sig av riksantikvarieämbetets databaser vid prövning av ärenden 
och vid detaljplanering bedöms det inte vara nödvändigt att redovisa samtliga fornlämningar i 
översiktsplanen. Synpunkterna föranleder därför ingen ändring av planen. 

Förtydligande text har lagts till avsnitt 15: ”Det är länsstyrelsen som prövar (avgör) om ett ingrepp i 
en fornlämning kan ske samt om ev. ingrepp ska föregås av en arkeologisk utredning eller 
undersökning. Det är även Länsstyrelsens ansvar att i tillståndsprövningen göra en bedömning av 
om en fornlämning får tas bort (efter utförd arkeologisk undersökning) eller om fornlämningen ska 
bevaras.” 

Kyrkmalmen 

Sakfel i avsnitt 15.2.7.1 avseende skyddet för Älvsbyns kyrka är rättat. 
Sakfel i avsnitt 15.6 är rättat.  

MKB rörande Västermalmshöjden 

Sakfel i avsnitt 18.9 är rättat 

Totalförsvar  

Ny karta har lagts in som ersätter tidigare karta över förbudsområden för höga objekt. 
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2.3 Försvarsmakten 

Försvarsmakten har den 2019-02-22 inkommit med yttrande gällande översiktsplanen enligt nedan.  
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Beaktande av yttrande 
Kommunen beaktar försvarsmaktens yttrande och gör följande tillägg i översiktsplanen. 

En ny karta med uppdaterad information från försvarsmakten har lagts in avsnitt 13.4 i 
översiktsplanen.  

I avsnitt 13.4 har texten kompletterats med ”Samråd med Försvarsmakten ska ske i alla plan- och 
lovärenden gällande nyetablering av en- och tvåbostadshus inom influensområden för buller eller 
annan risk, samt vid prövning av ärenden om etablering av höga objekt i de utpekade hinderfria 
områdena, se karta stoppområde för höga objekt.” 

Bilaga 4 över LIS-områden har kompletterats avseende LIS-området för Altervattnet med 
förtydligande om att samråd ska ske med försvarsmakten vid prövning av etableringar i området. 

I övrigt föranleder yttrandet inga ändringar.  
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2.4 Jordbruksverket 

Jordbruksverket har den 2018-12-27 meddelat att de inte har möjlighet att lämna några synpunkter 
gällande granskningshandlingen Översiktsplan Älvsbyns kommun daterad 2018-12-17.  

 

Hej!  
Jordbruksverket har inte möjlighet att lämna några synpunkter.  
Dnr: 0144/16-212  

   
Med vänlig hälsning  

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.  

  

mailto:Suzanne.Printzell@jordbruksverket.se
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.jordbruksverket.se/
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2.5 Lantmäteriet  

Lantmäteriet har den 2019-01-08 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan Älvsbyns 
kommun daterad 2018-12-17. Yttrandet har återgivits i sin helhet enligt nedan.  

 

Översiktsplan Älvsbyns kommun  

Ert ärende:  
 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-12-17) har 
följande noterats:  
 
Lantmäteriets synpunkter  
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 8-10 samt 14 §§ PBL ingen fristående roll i varken 
samrådsförfarandet eller utställningsförfarandet när översiktsplaner tas fram.  
Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till länsstyrelsen och har därför 
inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta ärende.  
 
För Lantmäteriet  

Anna Allgulander  
Anna Allgulander förrättningslantmätare För Lantmäteriet Anna Allgulander, 

förrättningslantmätare

 

Beaktande av yttrande 
Yttrandet föranleder inga ändringar.   
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2.6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

MSB har den 2019-02-26 genom epost till Länsstyrelsen och Älvsbyns kommun meddelat att de 
tagit del av förslaget till översiktsplan men avstår från att yttra sig.  

 

Hej,  
MSB har tagit del av samrådsunderlaget och avstår från att yttra sig i ärendet.  
Vi vill upplysa om att det är länsstyrelsens uppgift att tillgodose statens intressen i samband med 
kommunal planering och bedömer att MSB huvudsakliga uppgift är att stödja länsstyrelsen i den 
mån de särskilt önskar.  
   
Som övrigt vill vi påpeka att vi ser positivt på att hänsyn tagits till de riskkarteringar som MSB m 
fl tagit fram gällande översvämning, skyfall samt ras, skred och morän.  
Mer information om MSB:s planeringsunderlag och metodstöd finns på www.msb.se.  
   
   
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/
mailto:margareta.nisser@msb.se
http://www.msb.se/
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2.7 Sametinget 

Sametinget har 2019-02-27 inkommit med yttrande enligt nedan: 
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Beaktande av yttrande 
Texten under miljömålet Storslagen fjällmiljö, avsnitt 3.3.14 har ändrats med anledning av 
Sametingets yttrande. Följande text har lagts in: “Älvsbyns kommun saknar fjäll men för 
rennäringen har markområden i kommunen betydelse som betesområde vilket långsiktigt kan 
påverka utvecklingen av naturmiljön i fjällområdena där renar delar av året vistas.” 

I avsnitt 11.1 Malmfyndigheter har ett tillägg gjorts: “Prövning av en framtida gruvdrift i 
kommunen föregås av sedvanlig prövning enligt miljöbalken där för rennäringens del 3 kap 5§ 
miljöbalken är av stor vikt. Denna prövning görs inte av kommunen.”  

Bilaga 4 LIS-områden har reviderats för de områden där konflikt finns med rennäringens 
riksintresse med text om att samråd ska hållas vid etableringar. Under avsnitt 7.10.6 har en 
förteckning över de områden där rennäringen är utpekat riksintresse lagts till. “Följande LIS-
områden ligger inom utpekat riksintresseområde för rennäringen. Kommunen ska samråda med 
berörd sameby eller med Sametinget i de fall etablering blir aktuell inom dessa områden. 

• Gransel 

• Avaträsk 1 

• Vistträsk 2 

• Vistträsk 5 

• Vistträsk 6 

• Muskus 3 

• Korsträsk 1 

• Korsträsk 2 

• Korsträsk 3 

• Arvidsträsk 7 

• Arvidsträsk 1 

• Tvärsel 

• Tvärån 

• Altervattnet 

• Pålsträsk 1 

• Pålsträsk 3 
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2.8 Statens fastighetsverk (SFV)  

Statens fastighetsverk (SFV), Luleå har den 2019-02-14 inkommit med utställningsyttrande gällande 
Översiktsplan 2018 Älvsbyns kommun daterad 2018-12-17. SFV:s sammanfattande synpunkter har 
återgetts i sin helhet enligt nedan:  

 

Utställningsyttrande över förslag till ny översiktsplan för 
Älvsbyns kommun  

Inledning 

/---/ 

SFV:s uppdrag och fastigheter 

/---/ 

SFV:s sammanfattande synpunkter på utställningsunderlaget 

Utställningsunderlaget har i inte bedömt de platsspecifika konsekvenserna av bebyggelse och 
innehåller inte några detaljerade kartor. Beskrivning av behovet av utbyggnad av infrastruktur 
saknas i varje enskilt fall. Detta gör det svår att bedöma eventuell påverkan på kultur-, natur-, och 
friluftsliv i utpekade områden. SFV förutsätter att myndigheten i nästa skede får ta del av och 
yttra sig i detaljplan avseende respektive LIS område.  

Beslut 

I detta ärende har Daniel Biazzi, chef SFV Fastighetsrätt, beslutat. Specialist fastighetsrätt Frida 
Lindqvist har varit föredragande. I handläggningen har också fastighetsförvaltare Emil Modig 
deltagit. 

 

Beaktande av yttrande 
Kommunen förutsätter att Länsstyrelsen som remitteras för yttrande gällande detaljplanering av 
LIS-områden kontaktar SFV för yttrande i de fall Länsstyrelsen finner det nödvändigt för det 
aktuella ärendet. Yttrandet föranleder ingen ändring av översiktsplanen.  
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2.9 Statens geotekniska institut (SGI) 

Statens geologiska institut (SGI) har den 2019-02-21 inkommit med yttrande enligt nedan.  

 

 

Beaktande av yttrande 
Yttrandet föranleder inga ändringar av översiktsplanen.  
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2.10 Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har den 2019-03-01 meddelat att de tagit 
del av remisshandlingen men inte har några synpunkter i ärendet.  

 

Yttrande över granskning av översiktsplan för Älvsbyns 
kommun 

SMHI har tagit del av rubricerade remisshandlingar och har inga synpunkter i ärendet.  

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Eklund och Lennert 
Wern 

För SMHI  
Bodil Aarhus Andrae 
Chef Avdelning Samhälle och säkerhet

 
 

Beaktande av yttrande 
Yttrandet föranleder inga ändringar.   
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2.11 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:  
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Beaktande av yttrande  

Älvsbyns kommun har tagit del av det yttrande som lämnats av Svenska kraftnät enligt ovan. I 
översiktsplanen har tillägg om att samråd ska ske med Svenska kraftnät om åtgärd planeras i 
närheten av stamnätet samt att samråd ska ske med respektive anläggningsägare när åtgärd planeras 
i närheten av regionnätet. Tillägg har gjorts i avsnittet om elnät samt för LIS-området i Idafors.   

Yttrandet föranleder inga ändringar utöver dessa.  
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2.12 Trafikverket 

Trafikverket har den 2019-02-25 inkommit med yttrande gällande Översiktsplan 2018 Älvsbyns 
kommun daterad 2018-12-17. Yttrandet har återgetts i sin helhet enligt nedan: 

 

 

 Yttrande granskningsskede Översiktsplan – 
Älvsbyn kommun  
 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande översiktsplan för Älvsbyn.  
 
Synpunkter  
 
Trafikverket anser att planen ger en bra bild av hur det är tänkt att mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön bör användas, utvecklas och bevaras.  
 
Trafikverket tycker det är positivt att kommunen jobbar aktivt med trafikstrategier på både lokal 
och regional nivå. Dock är det önskvärt att tydliggöra huruvida den lokala trafikstrategin, som har 
beslutats, är en del av översiktsplanen och hur de båda dokumenten hänger samman.  
 
Under mål, planer och program saknar Trafikverket Sveriges transportpolitiska mål och delmål.  
 
De tillväxtansvariga organen enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete ansvarar för 
att ta fram länstransportplaner för regional transportinfrastruktur utifrån regeringens direktiv att 
upprätta åtgärdsplaner. Trafikverket har ansvaret för genomförandet av åtgärderna. I Norrbotten är 
tillväxtansvarigt organ Region Norrbotten och således dem som är ansvariga för prioriteringar av 
exempelvis gång- och cykelvägar. Trafikverket anser att detta bör förtydligas under exempelvis 
kapitel 3.8.5.  
 
När det gäller riksintresset – väg 94 kommer framtida etablering av bostäder och 
verksamheter på Västermalmshöjden innebära anspråk, exempelvis gällande trafiksäkerhet. 
Det är viktigt att tidigt i planprocessen utreda konsekvenser på befintliga funktioner och 
transportsystem samt utifrån fyrstegsprincipen föreslå åtgärder så inte riksintresset påtagligt 
skadas. Översiktsplanen har ett resonemang kring detta och vilken hänsyn till riksintresset 
som bör beaktas i kommande planering. Trafikverket anser dock att kommunen i kommande 
utveckling av staden bör ta fram välunderbyggda trafikutredningar innehållande 
trafikprognoser och konsekvenser på befintligt transportsystem. Detta som ett underlag till 
beslutsfattande, stöd inför tidiga dialoger och i arbetet med åtgärdsvalsstudier. 

Trafikverket och kommunen har sedan tidigare upparbetade kontaktvägar för tidiga dialoger där det 
är möjligt att lyfta brister och behov i samhället och människors och näringars möjligheter att 
genomföra resor och transporter på ett hållbart och säkert sätt. Trafikverket ser fram emot fortsatta 
dialoger i syfte att uppfylla översiktsplanens intentioner.  
 
För Trafikverket  
Ingela Jarlbring Samhällsplanerare 
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Beaktande av yttrande 

Kommunen beaktar Trafikverkets yttrande genom att under mål, planer och program lägga till 
Sveriges transportpolitiska mål och delmål samt i avsnittet om den lokala trafikstrategi som antogs 
under 2018 förtydliga att denna utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.  
 
Under avsnittet regional översiktlig planering har kommunen lagt till att det är Region Norrbotten 
som ansvarar för att ta fram länstransportplaner medan det till stor del är Trafikverket som ansvarar 
för genomförandet av planen.   
 
Yttrandet föranleder inga ytterligare ändringar. 
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3. KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR, NÄMNDER 
OCH BOLAG 

3.1 Piteå kommun 

Piteå kommun har den 2019-03-04 inkommit med yttrande enligt nedan.  

 

 



 

Granskningsutlåtande 
Antagandehandling 

 

Diarienr: 
Datum: 
 

0144/16 – 212 
2019-03-25 

 

30 
 

 



 

Granskningsutlåtande 
Antagandehandling 

 

Diarienr: 
Datum: 
 

0144/16 – 212 
2019-03-25 

 

31 
 

 



 

Granskningsutlåtande 
Antagandehandling 

 

Diarienr: 
Datum: 
 

0144/16 – 212 
2019-03-25 

 

32 
 

 

Beaktande av yttrande  

Älvsbyns kommun har tagit del av granskningsyttrande från Piteå kommun. Kommunen har 
genomfört ändringar i dokumentet enligt nedan. 

Generella synpunkter på översiktsplanen 

Under avsnitt 3.9.3 Piteå älvdal har text lagts till: ”Samverkan med Piteå kommun har under de 
senaste åren utökats och omfattar sedan senaste översiktsplanen skrevs flera nya 
verksamhetsområden. På sikt finns stora fördelar med att samverkan utvecklas vidare och omfattar 
fler verksamhetsområden. Samverkan skulle med fördel kunna utökas dels inom den kommunala 
sektorn, men även inom den privata sektorn, exempelvis inom transporter, gemensamma 
miljöfrågor, turism samt andra delar av näringslivet.” 

Ett tillägg till avsitt 3.1 har gjorts. ”De tre begreppen har starka kopplingar till varandra eftersom ett 
samhälle som har brister inom något av områdena ofta tenderar att misslyckas även inom de övriga 
två. Exempelvis kan stora sociala orättvisor orsaka ekonomiska och miljömässiga problem. 
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Miljöproblem kan skapa sociala orättvisor och långsiktiga ekonomiska bekymmer. En dålig 
ekonomi kan göra att social utsatthet ökar och att arbete för att skydda miljön inte prioriteras. 
Därför är det viktigt att alla aspekterna finns med i den kommunala planeringen.” 

Inledning 

Under avsnitt 3.1.2 social hållbarhet har ett tillägg till texten gjorts: ”Kommunen har ett 
befolkningsmässigt tillväxtmål. Det kräver ett offensivt arbete för tillskapandet av nya 
arbetstillfällen, fler bostäder, ett tryggt, barnvänligt inkluderande samhälle. Kommunen behöver 
vara attraktiv för unga och erbjuda en mångfald av valmöjligheter då det gäller karriär, boende, 
studier och fritid samt service i olika delar av kommunen.”  

Kommunen kommer under 2019 att revidera den nuvarande hållbara energi- och klimatplanen. En 
information om detta läggs till i text i avsnitt 12.3.4. 

Mark- och vattenanvändning 

Piteå kommun har lämnat en synpunkt att det inte av planen framgår hur behov av anläggningar 
och utveckling av kultur, fritid och utomhusmiljöer planeras och att det saknas strategier och planer 
för detta. Den fördjupade översiktsplanen för centrala Älvsbyn innehåller delar av det som Piteå 
kommun efterfrågar men området skulle kunna utvecklas ytterligare för hela kommunen. Tyvärr 
finns inte tid i nuläget att komplettera översiktsplanen ytterligare inom detta område. 

I avsnitt 8.12 har tydliggjorts vilka kommuner som avses med Luleåregionen ur aspekten att de 
kompletterar Älvsbyns kommuns utbud av fritidsaktiviteter och kultur. 

I avsnitt 8.13.1 beskrivs att befintliga parker och mötesplatser behöver vårdas och utvecklas. I den 
fördjupade översiktsplanen för centrala Älvsbyn finns närmare beskrivet på vilket sätt de kan 
utvecklas. Synpunkten föranleder därför ingen ändring av planen. 

Eftersom trafikstrategin kommer att vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen finns trafikfrågor 
som exempelvis pendling, gång- och cykelvägar, parkeringar och liknande huvudsakligen samlat i 
det dokumentet. 

En rättelse har gjorts avseende sträckningen för väg 94. 

Ett förtydligande har gjorts varför en GC-väg i planen föreslås till Nystrand. Meningen om gång- 
och cykelväg broarna runt har omformulerats. 

Energiproduktion och teknisk försörjning 

Avsnitt 10.10 har kompletterats med följande text ”Piteå kommun har ett föreslaget skyddsområde 
för sin huvudvattentäkt i Svensbyfjärden där delar av den tertiära zonen ligger inom Älvsbyns 
kommun. Det är därför av största vikt att de kommunala avloppsreningsverken och andra 
kommunala och privata avloppsanläggningar med Piteälven som recipient har en fullgod renande 
funktion. Kommunen ställer krav på hög skyddsnivå för nya avloppsanläggningar inom Piteälvens 
Natura 2000-område för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.”  

Ställningstagandet om kompostering på respektive fastighet under 10.9 har inte ändrats. Om hushåll 
vill samverka kring kompostering sker en prövning enligt miljöbalken. 

Verksamhetsområden för VA kan komma att behövas om miljökvalitetsnormer riskerar överträdas. 
Synpunkterna föranleder ingen ändring av planen. 
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Värdefulla ämnen och mineral 

Avsnitt 11.4 har kompletterats: ”Piteå kommun har sin huvudvattentäkt i Svensbyfjärden som ligger 
nedströms i Piteälven. Även Älvsbyns huvudvattentäkt och vattentäkterna i Vidsel och Tväråselet 
ligger nära Piteälven och har skyddsområden som går ut i Piteälven. Av denna anledning är 
dammsäkerhet vid en gruvetablering som kan påverka Piteälvens vattensystem av största vikt att 
beakta.”   

Utvecklingsområden 

En felskrivning i miljökonsekvenserna för förtätning i avsnitt 18.9 har rättats till med anledning av 
Piteå kommuns iakttagelse. 

Yttrandet från Piteå kommun har inte föranlett ytterligare ändringar utöver ovanstående.  
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3.2 Boden kommun 

Bodens kommun har inkommit med yttrande enligt nedan.  

Granskning översiktsplan 2019 Älvsbyns kommun 
 
Beskrivning av ärendet 
Älvsbyns kommun har upprättat förslag till Översiktsplan. Översiktsplanen 
är ute på granskning till och med 10 mars 2019. Älvsbyns kommun önskar 
yttrande av Bodens kommun under granskningstiden. 
Kommunens synpunkter 
Bodens kommun ser positivt på Älvsbyns kommuns framtagande av 
Översiktsplan 2019. Älvsbyns kommun belyser viktiga mellankommunala 
frågor i form av exempelvis Luleåregionsamverkan och SARETS. 
Bodens kommun saknar emellertid viktiga vägförbindelser mellan 
samverkansorterna. Länsväg 356 mellan Boden och Älvsbyn nämns inte i 
kapitlet Infrastruktur och kommunikationer eller i Utvecklingsstrategi under 
Transportsamband. Länsväg 356 är inte bara en viktig öst-västlig koppling 
mellan europaväg 10 och riksväg 94 utan också en koppling till väg 97 som 
går i syd-nordlig riktning. Längs väg97 och Lule älv finns bland annat ett antal 
regionalt turistiskt viktiga mål. 
Bodens kommun ser framemot en fortsatt dialog och samverkan i 
översiktsplaneringen. 
 

Beaktande av yttrande  

Kommunen beaktar Bodens kommuns yttrande och gör följande tillägg i översiktsplanen. 

Transportsamband under avsnitt 18 har kompletterats med länsväg 356 mellan Älvsbyn och 
Morjärv via Boden. Väg 356 finns även med på karta för utvecklingsstrategi. 
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5. SAKÄGARE 
5.1 Andreas Nilsson och Maria Stenberg 

Andreas Nilsson och Maria Stenberg, ägare av Älvsbyn 26:230 har den 2019-03-08 inkommit med 
ett yttrande. 

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. 

Beaktande av yttrande  

Nilsson och Stenberg vidhåller det yttrande som lämnats i samrådsskedet vilket kommunen då 
besvarade med att: ”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.” 

Kommunens ståndpunkt i frågan har inte ändrats. Kommunen anser att det, utifrån sakägarnas 
yttrande, är det mest fördelaktiga för sakägarna att området fortsätter att pekas ut som LIS-område. 
Sakägarna har kontaktats för att delges information om vad ett LIS-område innebär generellt och i 
det enskilda fallet.  
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7. ÖVRIGA  
7.1 Miljögruppen Pite Älvdal, Naturskyddsföreningen Älvsbyn 

Miljögruppen Pite Älvdal, Naturskyddsföreningen Älvsbyn har den 2019-03-06 inkommit med 
yttrande gällande Älvsbyns kommuns översiktsplan enligt nedan:  
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Beaktande av yttrande 
Älvsbyns kommun har tagit del av yttrandet från Miljögruppen Pite Älvdal och 
Naturskyddsföreningen Älvsbyn. Kommunen är medveten om att en sulfidgruva men även andra 
typer av gruvor har miljökonsekvenser, vilket framgår av avsnitt 11.4. Det finns konflikter både 
med kommunens egna mål och de nationella och internationella miljö- och hållbarhetsmålen. Vid 
prövningen av en framtida gruvverksamhet ska en miljöprövning ske om verksamheten kan tillåtas. 
Ett tillägg under avsnittet Malmfyndigheter har därför gjorts, se även beaktande av Sametingets 
yttrande, för att ytterligare förtydliggöra att en gruvetablering ska föregås av sedvanlig prövning 
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enligt miljöbalken. Se även beaktandet av Piteå kommuns yttrande under avsnittet 11.4 under 
rubriken 11 Värdefulla ämnen och mineral. 

7.2 Linnea Isaksson 

Linnea Isaksson, Muskus har den 2019-03-11 inkommit med yttrande gällande Älvsbyns kommuns 
översiktsplan enligt nedan:  

Yttrande avseende      2019-03-11  

Älvsbyns översiktsplan 2018  
Enligt praxis ska ett yttrande som inkommer efter samråds- eller granskningstidens slut beaktas, då 
avsatt samråds- eller granskningstid endast inverkar på rätten att överklaga ett beslut i ärendet.  
Utpekandet av LIS-områden i Arvidsträsk är för generellt, i synnerhet utpekande av LIS-områden i 
Inre Arvidsträsket. Utpekade LIS-områden (”Arvidsträsk 6” och ”Arvidsträsk 7”) utgör nära intill två 
tredjedelar av sjöns totala strandområden. Utpekade områden runt Inre Arvidsträsk tyder på en 
avsaknad av en tillräckligt väl genomförd naturinventering och naturvärdes- och 
konsekvensbedömning, för att översiktsplanen senare ska kunna utgöra underlag för beslut om 
strandskyddsdispens. Området ”Arvidsträsk 7” med tillhörande tilläggsområde innefattar såväl 
blockmark, orörda uddar och ”armar” samt kulturhistoriska lämningar. Området omfattas också av 
riksintresse för rennäring samtidigt som sjön med tillhörande vattendrag är del av utpekat Natura 
2000-område, vilket kräver noggranna bedömningar vid avvägningen mellan strandskyddets syften 
kontra utpekandet av LIS-områden. Normalt bör dispens inte heller ges invid naturtyper som är 
särskilt viktiga för fiskförekomsten, ex. Borgforsälven, vars lekområden återställdes 2007 och som 
också är en skyddad lekplats för öring.  
För ex. Stenudden, syd-sydvästra-västra Bläktudden samt ”armen” mellan Bläktudden och Dalhem 
bör något utpekade av LIS-områden inte ske, då uddar naturligt tjänar strandskyddets båda syften, 
dvs. de har en stor betydelse för den biologiska mångfalden och friluftslivet. Naturmiljön i nämnda 
områden är, bortsett från skogliga åtgärder, dessutom relativt orörd och opåverkad. Att uddar och 
näs bör undantas framgår också av Naturvårdsverket riktlinjer för utpekande av LIS-områden.  
Arvidsträsket påminner till sin karaktär om en fjällsjö med relativt klart vatten, stenig strandremsa, 
inslag av hällar och klapper etc. Sådana miljöer är allmänt skyddsvärda naturtyper. När de endast 
förekommer sporadiskt i ett område/landskap är det generellt inte lämpligt att upphäva 
strandskyddet inom just den naturtypen. Identifiering av dessa naturtyper och graden av förekomst 
bör således ingå i bedömningen av lämpliga LIS-områden i Arvidsträsk.  
I bedömningen av lämpliga LIS-områden i Inre Arvidsträsk och i Arvidsträsk som helhet, ska vägas in 
att naturvärden ska bestå även vid ett ökat nyttjande och högre belastning i området såsom fler 
bosättningar och bebyggelse, turism (”Arvidsträsk 2” och ”Arvidsträsk 4”), brytning av nya vägar och 
utökat nyttjande av Arvidsträsket och intilliggande natur. I Arvidsträsk, där bebyggelsen uteslutande 
omfattar enskilda bostäder eller fritidshus, finns också anledning att vid bedömningen av påverkan 
på allmänhetens tillgång till strandområden, värdera de allemansrättsliga värdena högre än de 
enskilda och begränsa utbredningen av LIS-områden till områden intill befintliga bostäder/fritidshus. 
Detta för att inte strida mot strandskyddets syfte såväl vad gäller förutsättningar för växt- och djurliv 
som friluftsliv.  
Enligt förarbetena till miljöbalken ska strandskyddet ses i ett långsiktigt perspektiv, dvs. 
områden som idag inte har några speciella natur- eller friluftsvärden kan med tiden utveckla 
höga värden. I konsekvensbedömningen av LIS-områden i Arvidsträsk behöver kommunen 
väga in förändringen av sjön och omgivande naturs värden som kan följa av att området 
exploateras och vegetation förändras inom utpekade LIS-områden. Det går inte att hänvisa till 
att lämpligheten av ett bygglov inom ett LIS-område prövas i varje enskilt ärende. Det är i 
den översiktliga planeringen som verktyg finns att se kumulativa effekter av ökad bebyggelse 
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och mänsklig verksamhet i området och dess påverkan på biologisk mångfald och friluftsliv. För 
det LIS-område som utökats efter samråd och granskning i Arvidsträsk saknas de inventeringar 
och analyser som krävs innan ett LIS-område kan pekas ut i översiktsplanen. Saknas gör även 
de motiverade ställningstaganden som lagstiftningen kräver avseende områdets lämplighet. 
Exempelvis inkluderar ”Arvidsträsk 7 med tillägg” både uddar och skyddsvärd natur, såsom 
klapper. Det finns emellertid, naturvärdesinventeringar till trots, ytterligare en betydelsefull 
faktor i bedömningen av lämpliga LIS-områden, nämligen de obebyggda strändernas bidrag till 
ett områdes attraktivitet. Ur den aspekten bedöms det inte heller lämpligt att Inre 
Arvidsträsket till nära två tredjedelar utgör ett utpekat LIS-område.  

Linnea Isaksson  
Muskus 101, 942 91 Vistträsk 

Beaktande av yttrande 
Kommunen har tagit del av Linnea Isakssons granskningsyttrande. 
 
LIS- områden som har pekats ut i översiktsplanen har mycket riktigt som det står i yttrandet inte i 
detalj inventerats. Översiktsplanen kan aldrig ensamt utgöra underlag för prövning av framtida 
bebyggelse. Kommunen har medvetet hållit planen på en översiktlig nivå eftersom det 
erfarenhetsmässigt inte alltid sker bebyggelse där LIS-områden har pekats ut. Prövning sker i varje 
enskilt fall med beaktande av strandskyddets syften och andra intressen som finns i respektive 
område.  

Ett av de områden som utökats geografiskt är Arvidsträsk 7. Området ligger inom riksintresse för 
rennäringen och där behöver samråd ske med berörd sameby eller Sametinget inför etableringar. 
Detsamma gäller för flera andra LIS-områden som har pekats ut. Hänsyn behöver också tas till 
kulturlämningar eller värdefull natur som kan finnas på de platser där etablering ska ske, vilket kan 
göra att en dispensansökan avslås. I bilaga 5 har tillagts text: ”Uddarna som går ut i sjön inom 
området bör inte bebyggas utan i sin helhet lämnas för rörligt friluftsliv. Detsamma gäller 
skyddsvärda naturtyper inom området.” 

Älvsbyns kommun har ansett att fritidsbebyggelse ska tillåtas invid vissa sjöar, däribland Arvidsträsk, 
medan andra sjöar ska bevaras. Vid omfattande fritids- eller permanentbebyggelse inom LIS-områden med 
fler än tre hus, föreslås att områdena detaljplaneras. Härvid kan strandskyddets syften säkerställas genom 
planbestämmelser om det skulle bli stor efterfrågan på att exploatera stränderna inom LIS-områden. Det 
gör också att hushållning med mark underlättas och medför att de särskilt värdefulla områden för 
friluftslivet, till exempel uddar och skyddsvärd natur som nämns i yttrandet, kan skyddas. För samtliga 
LIS-områden kring Arvidsträsk gäller att minst 20 eller på vissa ställen 30 meter närmast stranden ska 
lämnas orörd. 
 
Bebyggelsen inom LIS- områdena ska enligt översiktsplanen placeras samlad. Det innebär att kommunen 
har stöd för att vara restriktiv med att tillåta spridd bebyggelse vid stränderna. 
 
Revidering har skett genom ett tillägg i text som tydliggör att utpekandet av ett LIS- område inte medför 
att dispens med automatik medges. Se beaktande till länsstyrelsens yttrande på sidan 3.  
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8. REVIDERING 
Med anledning av inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:  

Mål, planer och program 

• Sveriges transportpolitiska mål och delmål har lagts till 

• Det har förtydligats att Trafikstrategi Älvsbyn och Fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort utgör 
tematiska tillägg till översiktsplanen.  

• Avsnitten 3.1 och 3.2 har utvecklats avseende hur hållbarhetsmålen påverkar kommunens 
utveckling och hur de beror av varandra samt hur kommunens befolkningsmål är beroende 
av hållbarhetsbegreppen.  

• Kommunen har uppdaterat översiktsplanens avsnitt 3.7 med anledning av den nya 
regionala utvecklingsstrategin. 

• Region Norrbottens pågående arbete med framtagandet av Norrbottens 
innovationsstrategi 2019 - 2030 (NIS) som ersätter RTP har omnämnts.  

• Under avsnitt 3.9.3 Piteå älvdal har text lagts till avseende samverkan med Piteå kommun. 

• Kommande revidering av den nuvarande hållbara energi- och klimatplanen har tillagts till 
avsnitt 3.12.4. 

Kultur fritid utomhusmiljöer 

• I avsnitt 8.12 har tydliggjorts vilka kommuner som avses med Luleåregionen  

Energiproduktion, teknisk försörjning 

• Avsnitt 10.10 har kompletterats avseende miljökonsekvenser och miljökvalitetsnormer för 
vatten i Piteälven.  

Rennäring 

• Texten under miljömålet Storslagen fjällmiljö, avsnitt 3.3.14 har ändrats.  

• I avsnitt 11.1 Malmfyndigheter har ett tillägg gjorts.  

• Under avsnitt 7.10.6 har en förteckning över de LIS-områden där rennäringen är utpekat 
riksintresse lagts till. 

Kulturmiljö 

• Förtydligande text har lagts till avsnitt 15 enligt länsstyrelsens yttrande om prövning av 
fornlämningar. 

• Sakfel i avsnitt 15.2.7.1 avseende skyddet för Älvsbyns kyrka är rättat. 

• Sakfel i avsnitt 15.6 miljökonsekvenser är rättat.  

• Sakfel i avsnitt 18.9 miljökonsekvenser är rättat 

Infrastruktur och kommunikationer 

• En rättelse har gjorts avseende sträckningen för väg 94.  

• Ett förtydligande har gjorts varför en GC-väg i planen föreslås till Nystrand.  

• En mening om gång- och cykelväg broarna runt har omformulerats. 

Riksintresse för totalförsvarets militära del 

• En ny karta med uppdaterad information från försvarsmakten läggs in på i översiktsplanen.  

• Samråd med Försvarsmakten ska ske i alla plan- och lovärenden gällande nyetablering av 
en- och tvåbostadshus inom influensområden för buller eller annan risk samt inför 
etablering av höga objekt inom stoppområden. 
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Riksintressen 

• Allmän text angående målkonflikter som kan uppstå i samband med ökade anspråk på 
markanvändning har tillagts.  

• Det har tydliggjorts att frågan om riksintresse avgörs i samband med ett rättsverkande 
beslut.  

• Gruvnäringens koppling/konflikt gentemot Agenda 2030 samt fråga om dammsäkerhet vid en 

gruvetablering i Laver har lagts till avsnitt 11.4.   

• Samråd där funktionella samband för rennäringen är berörda ska ske med samebyn eller 
Sametinget.  

• När det gäller riksintresset väg 94 har text har lagts till om konsekvensutredning i avsnitt 
13.3.  

• För riksintresset i Manjärv (BD69) anser kommunen att de beaktar riksintresset genom 
politiskt ställningstagande under kapitlet 15.5. 

Elnät 

• Tillägg om att samråd ska ske med Svenska kraftnät om åtgärd planeras i närheten av 
stamnätet. 

• Tillägg om att samråd ska ske med respektive anläggningsägare när åtgärd planeras i 
närheten av regionnätet.  

• Tillägg har gjorts i avsnittet om elnät samt för LIS-området i Idafors.   

LIS-områden 

• LIS-tabellen i bilaga 4 har reviderats och vad som ska beaktas vid prövning har lagts till. 
 
Utvecklingsområden 

• En felskrivning i miljökonsekvenserna för förtätning i avsnitt 18.9 har rättats till. 

• För området Arvidsträsk 7 har bilaga 5 ändrats för att skydda uddar och skyddsvärda 
naturtyper inom området. 
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9. KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter samråd:  

Försvarsmakten 

Kommunen har inte ändrat ställningstagandet att ”Kommunen motsätter sig en utvidgning av 
skjutfältet om det får till följd att det blir byggstopp i Pålsträskområdet och Altervattnet”.  

Sametinget, Miljögruppen Pite Älvdal och länsstyrelsen 

Kommunen har trots att det finns miljökonsekvenser av en framtida gruvetablering inte ändrat 
ställningstagandet att “riksintresse mineral ska väga tungt vid konflikt med övriga riksintressen 
enligt 3 kap 5-8§§ miljöbalken, inklusive naturreservat, Natura 2000, kulturmiljö och rennäringen”. 

Länsstyrelsen 

Eftersom kommunen använder sig av riksantikvarieämbetets databas vid prövning av ärenden och 
vid detaljplanering bedöms det inte vara nödvändigt att redovisa samtliga fornlämningar i 
översiktsplanen.  

Bevarandeprogram eller motsvarande för kulturmiljöer kan biläggas som ett tematiskt tillägg till en 
kommuntäckande översiktsplan. Eftersom den inte nu är framtagen kan den inte utgöra 
planeringsunderlag.  

Kommunen har valt att inte fragmentera LIS-områdena ytterligare. 

Piteå kommun 

Ställningstagandet om kompostering på respektive fastighet under 10.9 har inte ändrats.  

Tydliga planer och strategier för hur utveckling av kultur och fritid samt utomhusmiljöer ingår 
delvis i den fördjupade översiktsplanen för centrum men finns inte framtagna för hela kommunen i 
dagsläget och kan därför inte utgöra underlag för översiktsplanen. 

Sakägare 

Maria Stenberg och Andreas Nilsson önskar bibehålla det öppna landskapet på det föreslagna LIS-
området i Brukte och har yttrat sig gällande detta. Stenberg och Nilsson äger en lantbruksfastighet 
och ser området som utvecklingsområde för djurhållning och växtodling. Yttrandet har inte 
beaktats då kommunen anser att LIS-området möjliggör sådan utveckling.  

 

Miljö- & byggkontoret 

ÄLVSBYNS KOMMUN 25 mars 2019 
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