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Granskningsyttrande för översiktsplan, Älvsbyns kommun

Bakgrund
Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan. 
Översiktsplanen är utställd för granskning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Länsstyrelsen yttrade sig den 9 maj 2018 över samrådsversionen av 
planförslaget.
Enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen ska länsstyrelsen under utställningstiden avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Detta granskningsyttrande utgör statens 
samordnade syn på förslaget och ska ingå som en del i den lagakraftvunna 
översiktsplanen.
Av yttrandet ska det framgå om 
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte 
följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 
flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet 
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort samt Trafikstrategi ska efter antagande och 
laga kraft gälla som tematiska tillägg jämte denna kommuntäckande översiktsplan.

Sammanfattande synpunkter
Älvsbyns kommun har gjort ett gediget arbete med förslaget till översiktsplan. 
Innehållet har i många avseenden utvecklats och förbättrats sedan samrådsversionen. 
Mark- och vattenanvändning, hänsyn och utvecklingsområden är de bärande delarna i 
förslaget. Till varje avsnitt i de tre delarna finns tydliga ställningstaganden. Dessutom 
finns en genomförandedel där dessa ställningstaganden finns tillsammans med vem som 
ansvarar för genomförandet. Samrådsredogörelsen är tydlig. Kommunen redogör även 
för hur processen bedrivits inklusive den dialog som förts med olika intressenter och 
medborgare.
Översiktsplanen har efter samrådet bland annat kompletterats med information om 
geotekniska och hydrologiska förutsättningar. Energidistribution, kommunikationer och 
i viss mån rennäring har utvecklats. Länsstyrelsens synpunkter har i många avseenden 
beaktats, för området kulturmiljö kvarstår dock synpunkter från samrådsskedet.

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#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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Det är lovvärt att kommunen tar upp och redovisar de globala hållbarhetsmålen som 
tillsammans utgör ramverket Agenda 2030 vilket antogs av FN:s generalförsamling den 
25 september 2015. Det hade varit än mer intressant om kommunen, förutom att 
beskriva, också hade diskuterat och relaterat till hur hållbarhetsmålen påverkar 
kommunens utveckling.
I översiktsplanen relaterar kommunen till både den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) samt till det regionala tillväxtprogrammet (RTP) som är strategins operativa del. 
Länsstyrelsen uppmärksammar att informationen är till vissa delar föråldrad och 
inaktuell. Sedan år 2017 är det Region Norrbotten som har det regionala utvecklings-
ansvaret och som därmed ansvarar för framtagandet av ovan strategier och program. 
Region Norrbotten har sedermera samordnat framtagandet av ”Regional utvecklings-
strategi för Norrbotten 2030”. Strategin fastställdes av Regionfullmäktige den 13 
februari 2019. På motsvarande sätt arbetar Region Norrbotten med framtagandet av 
Norrbottens innovationsstrategi 2019 - 2030 (NIS) som ersätter RTP. NIS fastställs i 
månadsskiftet april/maj 2019. Översiktsplanen bör därmed uppdateras enligt ovan.

Kommunen gör en god och översiktlig framställan av dess huvudsakliga näringsliv och 
sysselsättning på både kort och lång sikt. Det är positivt att kommunen inkluderar 
gruvnäringen i det långa perspektivet då efterfrågan på mineraler sannolikt kvarstår i 
framtiden. Även här hade en koppling gentemot Agenda 2030 varit intressant då de 
ingående hållbarhetsmålen samtidigt synliggör de målkonflikter som oundvikligen 
uppstår i samband med ökade anspråk på markanvändning. Detta oavsett näring såsom, 
gruv-, rennäring, besöks-, vindkraft, eller skogsnäring.

Sammanfattningsvis har kommunen presenterat ett översiktsplaneförslag som är 
tilltalande, strukturerat och som ger en god bild av mark- och vattenanvändningen.

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden

Riksintressen
Områden som på grund av sina speciella förutsättningar är av nationellt intresse kan 
pekas ut som riksintressen, det är statliga myndigheters anspråk på mark eller vatten. 
Länsstyrelsen vill understryka att frågan om ett område verkligen är av riksintresse 
avgörs först i samband med ett rättsverkande beslut. I utgångsläget står inget 
riksintresseanspråk över ett annat riksintresseanspråk, förutom 
totalförsvarsanläggningar.

Länsstyrelsen förutsätter att samråd ska ske med Försvarsmakten inom samtliga plan- 
och lovärenden inom influensområden för buller eller annan risk. På samma sätt 
förutsätter länsstyrelsen att samråd hålls med berörda samebyar då rennäringens 
intressen och funktionella samband berörs av etableringar, exempelvis i områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta bör framgå av översiktsplanen. 
Rennäringens riksintressen presenteras separat på en karta (s. 71) vilket gör att frågan 
måste detaljstuderas vid eventuella etableringar.

När det gäller riksintresset väg 94 kommer framtida etablering av bostäder och 
verksamheter på Västermalmshöjden innebära anspråk, exempelvis när det gäller 
trafiksäkerhet. Det är viktigt att tidigt i planprocessen utreda konsekvenser på befintliga 
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funktioner och transportsystem samt föreslå åtgärder så inte riksintresset påtagligt 
skadas. Se i övrigt Trafikverkets yttrande.
Det framgår att kommunen har för avsikt att ta fram ett bevarandeprogram eller 
motsvarande för kulturmiljö. För riksintresset Älvsbyn anges att riksintresset har starkt 
skydd i befintlig detaljplan samt för riksintresset Storforsen anges att länsstyrelsens 
synpunkter beaktats genom att ange att riksintresset för kulturmiljö ingår i ett 
naturreservat. 

Länsstyrelsen anser att bevarandeprogram, kulturmiljöprogram eller motsvarande för 
kulturmiljö är ett underlagsmaterial (planeringsunderlag) som om det ska göra någon 
skillnad bör finnas innan eller i samband med att planeringen startar. 

För riksintresset Älvsbyn (BD67) framgår inte av granskningshandlingen på vilket sätt 
befintlig detaljplan tillgodoser riksintressets kulturmiljövärden. Att riksintresset 
Storforsen (BD68) ingår i ett naturreservat innebär inte per automatik att de utpekade 
kulturvärdena därmed är beaktade. Detta styrs av syftet med naturreservatet samt 
tillhörande reservatsföreskrifter och kommunen för i granskningshandlingen inget 
resonemang om på vilket sätt naturreservatet kan tillgodose riksintressets 
kulturmiljövärden. För Manjärv (BD69) framgår inte heller hur kulturvärden beaktats.

Miljökvalitetsnormer
Antalet föreslagna LIS-områden (områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 
är stort (om än bestående av delområden vid ett begränsat antal vatten) och skulle 
innebära försämrad ekologisk status i vissa vattenförekomster om förslaget 
genomfördes fullt ut. Om alltför långa strandsträckor längs en sjö ianspråktas ökar 
risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Men eftersom 
kommunen anger att miljökvalitetsnormer kommer att följas i de av plangenomförandet 
berörda vattenförekomsterna har länsstyrelsen inga ytterligare kommentarer eller 
invändningar mot LIS-förslagen. Länsstyrelsen vill dock understryka att det är viktigt 
att kommunen reglerar framtida etableringar i LIS-områdena på ett sådant sätt att 
miljökvalitetsnormer i de berörda vattenförekomsterna följs. 

Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge
Länsstyrelsen har tidigare haft synpunkter på några LIS-områden som ansetts endast 
bidra till tätorters utveckling snarare än landsbygdens utveckling. En trend som nästan 
blivit praxis och också avhandlas i den pågående LIS-utredningen är att LIS-
instrumentet bör kunna tillämpas även för mindre tätorter. Länsstyrelsen har inga 
kvarstående synpunkter på de tätortsnära LIS-områdena.

Eftersom det finns kunskapsluckor avseende djur- och växtliv är det svårt att med 
säkerhet säga att redovisningen av LIS-områden är förenlig med miljöbalkens 7 kap. 18 
e § punkt 2. Översiktsplanen blir därmed till något begränsad hjälp vid prövningar av 
dispenser eller upprättande av detaljplaner eftersom det kommer att krävas utredningar i 
senare skeden. Länsstyrelsen vill här påminna om att det inte räcker med att ett LIS-
område finns i översiktsplanen. Om det i senare skede visar sig att djur- och växtlivets 
värden är höga kan det vid en intresseprövning enligt miljöbalken 7 kap. 26 § visa sig 
att det ändå inte är möjligt att ge dispens.
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Länsstyrelsen kan konstatera att flertalet föreslagna LIS-områden ligger inom viktiga 
renbetesområden och att många ligger inom områden av riksintresse för rennäringen, 
bland annat flyttleder. Vad gäller eventuella lättnader i strandskyddet är det viktigt att 
tydliggöra områdenas funktion för rennäringen, bland annat eftersom renflyttning på 
hösten ofta sker längs stränderna. 

Mellankommunala intressen 
Inget att erinra.

Hälsa, säkerhet och risker för olyckor, översvämning och erosion 
Inget att erinra.

Övriga synpunkter

Klimatanpassning
I granskningshandlingen anges att man rättat till påpekad skrivning. Detta har inte gjorts 
när det gäller Länsstyrelsens yttrande ”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 påpekade i samrådsyttrande att korrekt ordalydelse ska vara följande: 
”storleken på höga flöden i vattendragen (100-årsflöden) kan minska, vilket kan 
indikera att skred och ras som utlöses vid sådana händelser minskar.”

Vindkraft och naturreservat
Kommunen tar ställning emot vindkraftsetableringar. Det är förståeligt med tanke på 
kommunens förutsättningar när det gäller olika riksintressens anspråk på begränsningar 
av exempelvis höga objekt. Sett i ett längre perspektiv kan klimat- och energikraven 
dock komma att ställa frågan i ett annat läge. Förutsättningarna för vindkraft kan snabbt 
komma att förändras. Länsstyrelsen noterar kommunens ställningstagande emot fler 
naturreservat.

Kulturmiljö
Generellt kvarstår en betydande mängd av de synpunkter länsstyrelsen haft i 
samrådsskedet.

När det gäller miljökonsekvenser framgår ofta inte att planerna kan beröra forn-
lämningar. Enligt kommunen är inventeringar aktuella först vid detaljplaneläggning, 
strandskydds- och bygglovsprövning. Angående samråd med länsstyrelsen anger 
kommunen att: ”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”. Att kommunen inte 
vägt in förekomsten av fornlämningar i översiktsplanen innebär att planen är till liten 
hjälp vid framtida bygglovs- och strandskyddsprövning eftersom jobbet med kulturmiljö 
ändå måste göras i prövningsskedet vilket kan fördröja projekt avsevärt. Här är 
översiktsplanen ett instrument som kan användas för att undvika hinder och onödiga 
kostnader i senare skeden.
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Beträffande samråden vill länsstyrelsen påpeka att fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturmiljölagens (KML) 2 kap om fornminnen. Det innebär att en planerad 
bebyggelseutveckling eller annan markexploatering i anslutning till fornlämningar alltid 
ska föregås av samråd, enligt KML 2 kap. 10 §, med länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. 
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 forn-
lämning får tas bort (efter utförd arkeologisk undersökning) eller om fornlämningen ska 
bevaras.

15.2.7.1 Kyrkmalmen, sidan 83
Sakfel från samrådshandlingen kvarstår: 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.

I den reviderade MKB:n anges även att ”Vid avvägningar gentemot andra intressen för 
att möjliggöra kommunens utveckling som innebär att fornlämningar påverkas finns en 
risk att miljömål påverkas negativt. Bedömningen bör tillsammans med Länsstyrelsen 
och Riksantikvarieämbetet göras utifrån en fornlämnings unika värde”. Denna 
bedömning är dock felaktig: Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagens 2 kap. 
och en tillståndsprövning ska alltid ske där det är länsstyrelsen som prövar 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 tillstånds-
prövningen göra en bedömning av om en fornlämning får tas bort (efter utförd 
arkeologisk undersökning) eller om fornlämningen ska bevaras.

18.9. MKB, sid 107
Sakfel angående Västermalmshöjden: Här anges i MKB:n att: ”Det krävs en arkeologisk 
utredning för att undersöka och vid behov söka tillstånd för att undanröja en del av de 
fornlämningar som berörs av exploateringen”. Det som krävs är i detta skede inte en 
arkeologisk utredning utan en tillståndsprövning där kommunen ansöker hos 
Länsstyrelsen om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Ett ev. tillstånd till ingrepp i 
fornlämning ska alltid föregås av en arkeologisk undersökning, enligt kulturmiljölagens 
2 kap.

Totalförsvar 
Försvarsmakten har fattat beslut om att redovisa ett större påverkansområde i form av 
område med särskilt behov av hinderfrihet för väderradarer. Detta på grund av att 
störningar från höga objekt i enstaka fall kan förekomma inom en radie av 50 km från 
respektive väderradar. Älvsbyns kommun berörs av detta vilket bör framgå av 
översiktsplanen. Försvarsmakten kan tillhandahålla shapefiler. 
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Björn O Nilsson med planhandläggare Thomas 
Steinwall som föredragande.

I den slutliga handläggningen av ärendet har Fredrik Nordblad, miljöanalys, Micael 
Bredefeldt, samhällsskydd, Ellen Blind, naturresurs/rennäring, Kerstin Lundin-
Segerlund, kulturmiljö, Ylva Sardén, klimat/energi, Mats Lindell, näringsliv samt Karin 
Spansk, naturmiljö deltagit.

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.
Kopia via e-post:
Deltagande myndigheter

Bilagor yttranden från:
Lantmäteriet
Statens fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Försvarsmakten
Trafikverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sametinget

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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