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Översikts- och tillväxtplan 
för Arvidsjaurs kommun 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-08 § 169 att påbörja arbetet med 
Arvidsjaurs kommuns översiktsplan. Under 2009 påbörjade det interna 
arbetet med att dra upp riktlinjer inför en revidering av översiktsplanen. 
Nuvarande översiktsplan upprättades mellan 1999-2002. 

Syftet med upprättandet av en ny översiktsplan för Arvidsjaurs kommun är 
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i kommunen. 
Planen ska fungera som stöd både för kommunens egna intentioner och för 
kommunens handlingsberedskap för oförutsedda initiativ. Målsättningen är 
att planen ska bli det strategiska dokument som kan bidra till en långsiktigt 
hållbar tillväxt. Kommunen ska på sikt få ett ökat antal innevånare. För att 
nå dit krävs ett attraktivare och konkurrenskraftigare Arvidsjaur. 

Flertalet dialogmöten med bland annat berörda samebyar, företagarna, 
Föreningen Arvidsjaurs byar och de större markägarna i kommunen 
genomfördes under 2010 samt 2012. Under 2012 beslutades även att 
översiktsplanen och tillväxtplanen skulle utfonnas till ett samstämmigt 
styrdokument. Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott har varit 
styrgrupp. 

Översiktsplanen består av ett antal dokument. Huvuddokumentet är 
"Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun" där förutsättningar, 
rekommendationer och konsekvenser för kommunens utveckling framgår. 
Till huvuddokumentet hör fyra markanvändningskartor, en 
kommuntäckande karta samt markanvändningskartor för Arvidsjaur, 
Glommersträsk och Moskosel. Dessa dokument utgör själva planen. 

Utöver dessa dokument finns diverse underlagsmaterial, dokumenten 
"Planeringsunderlag", "Omvärldsanalys" samt "Analys av föreslagna 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge". Alla översiktsplaner 
skall även innefatta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som syftar till 
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas, så 
väl ekologisk, ekonomisk som social. MKB:n är en beskrivning av den 
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra 
och är ett kompletterande dokument till huvuddokurnentet. 
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Ett förslag till översikts- och tillväxtplan har varit ute på samråd under 
perioden 2 september till 2 november 2013. Ett reviderat förslag till 
översikts- och tillväxtplan ställdes sedan ut under perioden under perioden 
10 april till 10 juni 2015. Inkomna synpunkter under samrådet framkommer 
av upprättad samrådsredogörelse och föranledde vissa justeringar i planen. 
Inkomna synpunkter under utställningen framgår av det särskilda utlåtandet. 

Förslag under sammanträdet 

Lars Lindström (1) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg gällande Reivo; 

Möjligheter att utveckla Reivo ska utredas. En förstudie om nationalpark 
ingår.  

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Lars 
Lindströms tilläggsförslag, varefter han förklarar att kommunfullmäktige 
bifallit bägge förslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Tillägg görs om Reivo enligt Lars Lindströms förslag. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2002-03-25 § 18 upphör att gälla. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 124 om tillägg till 

översiktsplan "Vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun" fortsätter att 
gälla. 

Beslutet skickas till: 
•Länsstyrelsen 
• Britta Lundgren 

Jäv 
Lars Ralph har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller beslut. 
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