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SAMMANFATTNING 
Arvidsjaurs kommun har tagit fram en ny översikts- och tillväxtplan som ska ligga 
till grund för det kommunala utvecklingsarbetet under de kommande åren. De 
kommunövergripande miljökonsekvenser som planens markanvändningsförslag 
kommer att medföra redogörs för i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Alternativet till att inte upprätta en ny plan är att fortsätta utvecklingsarbetet med 
utgångspunkt i den översiktsplan som antogs år 2002. I och med att den befintliga 
planen inte längre är aktuell är möjligheterna till en positiv utveckling fler om den 
nya planen antas och genomförs. 

Den nya planen medför vissa konsekvenser på de olika miljöerna i Arvidsjaurs 
kommun. Störst påverkan bedöms ske på rennäringen på grund av att planen tar ny 
mark i anspråk inom och mellan, för rennäringen, viktiga områden. De nya hinder 
som skapas är inte alltid i sig några större ingrepp, men i och med att rennäringen 
redan är mycket trängd av all befintlig bebyggelse och infrastruktur kan 
förutsättningarna försämras ytterligare. 

Översikts- och tillväxtplanen kommer att medföra negativa konsekvenser även på 
naturmiljö, skyddad natur, mark och vatten samt på friluftslivet. I dessa fall rör det 
sig om små negativa konsekvenser i forma av fysiska ingrepp i värdefulla områden, 
bl.a. genom landsbygdsutveckling i strandnära lägen och genom satsandet på nya 
biltestområden. 

För människors livsmiljö bedöms konsekvenserna av planen vara positiva. En 
översiktsplan ska ha som mål att skapa bättre förutsättningar för utveckling i hela 
kommunen och bättre förutsättningar för alla nuvarande och kommande invånare. 
Även om det inte är möjligt att göra livsmiljön bättre för alla människor i 
kommunen, så bedöms en utveckling enligt den nya planen skapa ett samhälle med 
goda förutsättningar för nuvarande och kommande invånare. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs Arvidsjaurs kommun, den nya översiktsplanen samt syftet med 
och avgränsningar i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

1.1 Bakgrund 

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län. Större delen av kommunen ligger 
inom det som brukar betecknas skogsklätt bergkullelandskap, genom vilket ett antal 
älvdalar korsar. Kommunens landareal är ca 5 700 km² och kommunen räknas som 
en glesbygdskommun med ett invånarantal som motsvarar ca 1 person/km². Totalt 
finns 6 529 invånare i kommunen, av vilka majoriteten bor i samhället Arvidsjaur. I 
och med att kommunen är belägen inom Sápmi, samiskt land, är den samiska 
kulturen en stor och viktig del av kommunen. 

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. En översiktsplan ska ange en kommuns inriktning för en långsiktig 
utveckling av den fysiska miljön och ska ge vägledning om hur mark- och 
vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för kommunen, men kan också användas 
av andra myndigheter och verksamhetsutövare som bakgrundsmaterial vid 
lokalisering av tillståndspliktiga verksamheter. 

Med anledning av att Arvidsjaurs översiktsplan från år 2002 på många sätt ansetts 
vara inaktuell har kommunen nu upprättat en ny Översikts- och tillväxtplan. Den nya 
planen syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt för 
kommunen. I planförslaget görs strategiska satsningar på industriområden i form av 
biltestområden och för en utbyggnad av kommunens flygplats. Kommunen ställer sig 
dessutom positiva till en utveckling av gruvindustrin. Den planerade mark- och 
vattenanvändningen redogörs i en kommunövergripande karta, se Figur 1. 

Från den 1 juli 2009 ändrades bestämmelserna för strandskydd genom införandet av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Riksdagens avsikt med 
de nya reglerna är att främja utvecklingen av landsbygden genom att underlätta 
strandnära bebyggelse. Ett krav som ställs i bestämmelserna är att kommunen i sin 
översiktsplan ska peka ut lämpliga områden. I Arvidsjaurs översikts- och tillväxtplan 
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föreslås 63 LIS-områden för permanent- och fritidshusbebyggelse samt 
diverseverksamheter. Syftet är att skapa möjligheter för ett ökat antal boende i 
kommunen och därmed också ett långsiktigt, socialt hållbart samhälle. 

Figur 1. Planerad mark- och vattenanvändning i Arvidsjaurs kommun. 

1.2 Miljöbedömning 

Enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken ska alla översiktsplaner miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att 
integrera miljöaspekter i översiktplanen så att en hållbar utveckling främjas. I 
miljöbedömningen ingår bland annat att samråd genomförs och att en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas, vilkas resultat ska beaktas i beslutsprocessen. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att beskriva och bedöma de 
övergripande och långsiktiga konsekvenserna av de riktlinjer och den 
markanvändning som anges i översikts- och tillväxtplanen. Målet är att främja en 
hållbar utveckling i kommunen, i vilken hänsyn tas till de ekologiska, ekonomiska 
och sociala värden som kan komma att påverkas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska 
även ge förslag på åtgärder som förebygger och begränsar negativ miljöpåverkan. 

1.4 Avgränsningar 

För att miljökonsekvensbeskrivningen ska bli så relevant och tydlig som möjligt är 
det viktigt att avgränsa dess innehåll till att omfatta översikts- och tillväxtplanens 
viktigaste påverkansfaktorer. Med bakgrund i detta har geografiska, tidsmässiga och 
sakliga avgränsningar gjorts. När det gäller konsekvensbedömningen kommer den 
främst att vara generell och beröra konsekvenser på kommunövergripande snarare än 
på platsspecifik nivå. Detta i och med att översikts- och tillväxtplanen behandlar 
kommunens utvecklingsfrågor ur ett övergripande perspektiv. 

Arvidsjaurs kommun pekade under samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län ut de 
delar av planen som ansågs kunna medföra betydande miljöpåverkan. Dessa 
utgjordes av bl.a. testbanor, gruvdrift, reservvattentäkt, vindkraft, utvidgning av 
flygplatsen, utveckling av industriområden, tätortsbebyggelse, turism och 
fritidsområden, LIS och samiska näringar. Miljökonsekvensbeskrivningens sakliga 
avgränsningar har formats utifrån de utpekade faktorerna och 
konsekvensbeskrivningarna är indelade i följande kategorier; Naturmiljö, Mark och 
vatten, Landskapsbild, Livsmiljö, Kulturmiljö och fritid, Rennäring, Hälsa och 
Risker. 

Geografiskt begränsas miljökonsekvensbeskrivningen till att i huvudsak omfatta 
Arvidsjaurs kommun. I enskilda fall kan det dock vara relevant att studera 
konsekvenserna på ett större geografiskt område. Tidshorisonten i 
miljökonsekvensbeskrivningen följer i huvudsak samma tidshorisont som används 
för översiktsplanen, vilket är 10-20 år. 
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2 NOLLALTERNATIV 

I detta kapitel beskrivs nollalternativet, dvs. de sannolika konsekvenserna om den 
nya planen inte genomförs. 

Om Arvidsjaurs kommuns nya översikts- och tillväxtplan inte genomförs finns två 
alternativ. Det ena är att ingen utveckling sker i kommunen, det andra, och också det 
mest troliga, är att den befintliga översiktsplanen från år 2002 fortsätter att gälla. Om 
den befintliga planen fortsätter att gälla kommer den att ligga till grund för den 
framtida planeringen av markanvändning i kommunen. Generellt kommer detta att 
innebära att planeringen inte blir uppdaterad till förutsättningarna i dagens 
Arvidsjaur. Flera av de förslag som finns med i den nya planen kommer inte att 
genomföras medan andra kan komma att genomföras ändå, men då utan att i samma 
grad utformas i förhållande till andra framtida intressen. 

Den nya översikts- och tillväxtplanens främsta syfte är att främja en positiv 
utveckling i kommunen. Planförslaget behandlar lokaliseringen av nya LIS- och 
testområden och möjliga åtgärder för att öka förutsättningarna för friluftsliv och 
turism. Dessa förslag innebär ökade möjligheter för landsbygden, turismen och 
näringslivet att utvecklas. I förlängningen är förhoppningen att fler människor ska 
välja att stanna kvar, att fler människor ska välja att flytta till kommunen och att den 
sociala hållbarheten kan upprätthållas. 

Vid ett nollalternativ kommer utvecklingen i kommunen att begränsas. 
Exploaterings- och bebyggelsetrycket kommer sannolikt vara lägre vid 
nollalternativet. Risken är att utflyttningen fortsätter att vara hög och födelsetalen 
låga samt att andelen äldre fortsätter att öka. Ett sådant samhälle är inte hållbart i 
längden eftersom den sociala servicen inte kommer kunna upprätthållas med ständigt 
sjunkande skatteintäkter. Det är alltså mycket angeläget att upprätta en ny plan för 
det kommunövergripande utvecklingsarbetet. 



 9 

 

3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

I detta kapitel beskrivs de faktorer som miljökonsekvensbeskrivningens bedömningar 
och rekommendationer ska förhålla sig till. En översiktsplan ska ta hänsyn till och 
samordnas med nationella och regionala mål, tillgodose riksintressen och följa 
gällande miljökvalitetsnormer. 

3.1 Kommunal planering 

Det område som i vindbruksplanen pekats ut som lämpligt för vindbruk har nu lagts 
in i de nya planförslaget. I övrigt finns idag inga gällande fördjupningar av eller 
tillägg till översiktsplanen. 

Från den 1 juli 2009 ändrades bestämmelserna för strandskydd. Avsikten med de nya 
reglerna var att främja utvecklingen av landsbygden genom att införa lättnader i 
dispensprövningen av strandskyddet och tillåta strandnära bebyggelse. Kommunen 
har i planförslaget föreslagit ett stort antal LIS-områden och en mer detaljerad 
redovisning av dessa finns tillgänglig i ”Planeringsunderlag för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge”, som är en bilaga till Översikts- och 
tillväxtplanen. Underlaget ska ge vägledning vid bedömning om en plats är lämplig 
för exploatering i LIS-syfte. Arvidsjaurs kommuns målsättning med de föreslagna 
LIS-områdena är att: 

- Arvidsjaurs kommun blir en attraktiv bostadsort. 
- Verksamhetsutveckling möjliggörs i strandnära lägen. 
- Antalet fritidshus i strandnära lägen ökas. 
- Omsättningen ökar och kommunens ekonomi förbättras. 

3.2 Strategiska mål 

Regionala mål 

Länsstyrelsen beslutade i december 2011 om en ny regional utvecklingsstrategi. Den 
regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 är det 
övergripande strategidokumentet för Norrbottens hållbara tillväxt. Analysen av 
Norrbottens förutsättningar har resulterat i att fem strategiska områden valts ut: 
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- Livsmiljöer. 
- Innovation och förnyelse. 
- Tillgänglighet. 
- Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. 
- Strategiskt gränsöverskridande samarbete. 

Kommunala mål 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14, om en ny vision för kommunen – 
”Arvidsjaur växer för en hållbar framtid” där det önskade läget är ”en attraktiv 
tillväxtkommun”. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om nya 
kommunövergripande mål för perioden 2016-2019: 

- Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 
- Långsiktig hållbar utveckling. 
- God ekonomisk hushållning. 
- Attraktiv arbetsgivare. 

Kommunens värdegrund är glädje, respekt och professionalitet. 

Miljömål 

Miljöarbetet i Sverige kan sammanfattas i ett övergripande generationsmål och 16 
nationella miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen uttrycker det miljötillstånd som 
eftersträvas i det svenska samhället och ska ange riktning för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av 
hur relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planförslaget. För 
Arvidsjaurs kommun anses 13 av de 16 nationella miljömålen relevanta, några 
regionala eller lokala miljömålsanpassningar finns inte fastställda. 

Begränsad klimatpåverkan  

Frisk luft    

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning 

Levande skogar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalité 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt och djurliv 
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3.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken och 
som kommuner ska följa i sin kommunala planering. Idag finns fem förordningar om 
miljökvalitetsnormer att förhålla sig till: 

- Havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341) 
- Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) 
- Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) 
- Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 

2001:554) 
- Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Planen bedöms inte medföra några hinder för att följa gällande miljökvalitetsnormer. 
I samband med behovsbedömningar av detaljplaner bör det belysas vad planen 
innebär gentemot kravet att följa miljökvalitetsnormerna. Även vid etablering av ny 
biltestverksamhet bör det belysas vad åtgärden innebär i förhållande till detta krav, 
framförallt gällande buller. 

3.4 Riksintressen 

Den kommunala planeringen ska verka för att mark- och vattenområden som utgörs 
av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses. Dessa områden av 
nationell betydelse ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
skadar de aktuella värdena. 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest värdefulla naturtyper och arter. För att vidta 
åtgärder eller bedriva verksamheter som direkt eller indirekt kan påverka miljön 
inom ett Natura 2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap. 28-29 §, miljöbalken. Även 
dessa områden klassas som riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken. 

Områden som utgörs av riksintresse inom kommunen redovisas i 
planeringsunderlaget och i planförslaget redogörs för hur kommunen avser att 
säkerställa dessa områden och värden. 

Inom Arvidsjaurs kommun finns ett flertal riksintressen utpekade, se Figur 2. 

Rennäring – 44 % av kommunens totala yta utgör riksintresse för rennäringen. 
Status som riksintresse är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, 
svåra passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhagar. 
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Naturvård och Natura 2000 – Inom Arvidsjaurs kommun är nationalälven 
Piteälven samt Byskeälven utpekade som riksintressen för naturvård och får därmed 
inte byggas ut eller regleras för vattenkraftändamål. Övriga områden av riksintresse 
för naturvården är; Övre Petikån, Gallejaur, Tjärnheden, Granberget, Reivo, 
Vuolgamjaure och Mader. Piteälven, Åbyälven och Byskeälven med 
tillrinningsområden utgörs även av Natura 2000. Hedvallen, Döttrenåive, Fettjärn, 
Nilasjokk, Stinttjärn, Kimkatjåkko, Reivo, Jan-Svensamössan, Lehatt, 
Bergmyrberget, Gadda- och Granberget, Lappträsket, Pellobäcken, Vittjåkk-
Akkanålke, Nimtek, Gallejaur, Lomträskvattnet och Lamburträsk utgör Natura 2000-
områden och därmed även riksintresse för naturvården. 

Kulturmiljövård – Två områden inom kommunen är av riksintresse för 
kulturmiljövård; Gallejaur, som är en bevarad bymiljö, och Tjadnes, som är ett 
bevarat och representativt skogssamiskt sommarviste. 

Trafikslagens anläggningar - Väg E 45, väg 94 och väg 95 utgör riksintressen. 

Totalförsvaret – I kommunen berörs tre områden, så kallade samrådsområden, av 
riksintresse för totalförsvaret: Vidsels skjutfält, Arvidsjaurs skjutfält och Vidsels 
flygplats. 

Vindbruk – Inom Arvidsjaurs kommun har fem områden bedömts utgöra 
riksintresse för vindbruk. 

Friluftsliv - Piteälven utgör riksintresse för friluftsliv.  

Värdefulla ämnen och mineraler – Fyndigheten Eva-Svartliden har klassats som 
riksintresse för mineralutvinning. Fyndigheten har väldokumenterade och goda halter 
av zink, bly, koppar, silver och guld. 
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Figur 2. Riksintressen i Arvidsjaurs kommun redovisade i fyra kartor. 

Planeringsunderlag 
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4 MILJÖPÅVERKAN 

I detta kapitel beskrivs översikts- och tillväxtplanens konsekvenser på naturmiljö, 
mark och vatten, landskapsbild, livsmiljö, kultur och friluftsliv, rennäring, hälsa och 
risker. 

4.1 Metodik 

Översikts- och tillväxtplanens miljöpåverkan delas in i olika kategorier som 
redovisas i olika avsnitt. I dessa avsnitt beskrivs inledningsvis de nuvarande 
förhållandena inom kommunen. Därefter beskrivs påverkan och konsekvenser till 
följd av de förändringar som föreslås i planen. Slutligen beskrivs de åtgärder som 
kommunen redan vidtagit samt viktiga åtgärder i det fortsatta planeringsarbetet. 

Konsekvensbedömningen grundar sig i och redovisas med utgångspunkt i en 
femgradig skala, se Tabell 1. Beskrivningen av graderna i skalan anpassas efter de 
olika kategorierna och konsekvenserna redovisas i tabeller i sina respektive avsnitt. 

I denna konsekvensbeskrivning är fokus på de kommunövergripande konsekvenserna 
av översikts- och tillväxtplanen som helhet snarare än på de platsspecifika 
konsekvenserna. Planförslaget innebär sammantaget en stor förändring av 
markanvändningen och bedömningen görs utifrån att den planerade 
markanvändningen realiseras i sin helhet. 

Konsekvenserna bedöms utifrån omfattningen av påverkan samt värdet på det 
område eller objekt som påverkas. Detta innebär att konsekvenserna av små intrång i 
områden av högt värde kan bedömas bli stora medan konsekvenserna av stora intrång 
i områden med lågt värde kan bedömas blir små eller obetydliga. Det är viktigt att 
betona att bedömningarna är förknippade med viss osäkerhet och bygger på 
kommunens planerade utveckling. 

 

Tabell 1. Konsekvensbedömningen redovisas i en femgradig skala där gradernas beskrivning anpassas 
i vart och ett av kapitlets avsnitt. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 
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4.2 Naturmiljö 

Växt- och djurliv 

Nuläge 

Arvidsjaurs kommun har en stor geografisk utbredning och stora delar av kommunen 
utgörs av stora naturområden, främst i form av skogar och lågfjäll med rikt växt- och 
djurliv. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Den nya översikts- och tillväxtplanens påverkan på kommunens växt- och djurliv är 
främst kopplad till exploatering av naturen genom bebyggelse i utpekade LIS-
områden, nya testbanor och mineralutvinning. Det handlar då framför allt om 
platsspecifik påverkan genom det direkta ingreppet i naturen, men också om att 
barriärer skapas och naturliga passager hindras. Naturmiljön med dess växt- och 
djurliv varierar mellan de olika platserna som berörs av planen och konsekvenserna 
på dessa platser kommer därmed också att variera. De platsspecifika konsekvenserna 
bedöms inte i detta skede utan utreds i detalj inför bygglov och miljötillstånd eller i 
detaljplaner. 

De områden som pekats ut som lämpliga för LIS är spridda över nästan hela 
kommunen, men mestadels i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. 
Totalt finns ungefär 4000 sjöar och ett flertal älvar i kommunen. LIS-områdena 
omfattar stränder till 27 av dessa. I och med detta kommer bebyggelse i dessa 
områden inte innebära några större ingrepp i orörda naturmiljöer, sett ur ett 
kommunövergripande perspektiv. I detaljplaner och/ eller bygglov kommer 
platsspecifika konsekvenser utredas. 

Vidare har ett flertal områden pekats ut som lämpliga för utveckling av nya 
biltestbanor. Ofta nyttjas befintliga skogsbilvägar och sjöisar när nya områden för 
testverksamhet anläggs, vilket innebär att en utveckling av industrin inte behöver 
innebära några stora ingrepp i naturmiljön. För vissa biltestbanor kan det dock 
behövas nya skogsbilvägar, anslutningsvägar eller servicebyggnader som kan 
påverka växt- och djurliv på de specifika platserna. 

Ett område i kommunen pekas ut som lämpligt för gruvdrift - riksintresset för 
mineralutvinning Eva-Svartliden. Om och när en gruva anläggs kommer 
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konsekvenserna på växt- och djurlivet i gruvans direkta närhet att bli mycket stora. 
Det finns dock ingen anledning att tro att en gruva kommer att påverka växt- och 
djurliv i övriga kommunen. 

Åtgärder 

Efter samrådet har kommunen valt att ta bort flera utpekade LIS-områden och 
föreslagna testbanor med hänsyn till naturvärden. För att minimera konsekvenserna i 
de områden som fortfarande finns med i planen kommer de platsspecifika 
konsekvenserna utredas i detaljplaner och/ eller bygglov. Områden som är olämpliga 
kommer inte att byggas ut och i andra fall kommer nödvändiga åtgärder vidtas för att 
minska påverkan på växt- och djurliv. 

För att minska påverkan i LIS-områden ska vegetation sparas i strandkanterna och 
gröna kilar mellan grupper av bebyggelse lämnas inom utpekade områden. Detta för 
att säkerställa fortsatt strandåtkomst för djur- och växtliv. 

Utvecklingen av biltestområden och en eventuell gruva ska föregås av detaljerade 
konsekvensbeskrivningar. Alla biltestbanor är tillståndspliktiga och kräver bygglov 
vid större ingrepp i marken, varför varje enskilt projekt kommer att prövas. I 
förlängningen innebär detta att hänsyn kommer att tas till omgivningen och åtgärder 
krävas om nödvändigt. 

 

Tabell 2. Bedömningsgrunder för växt- och djurlivet. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna blir små. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Stor eller måttlig 
påverkan på 
nationella värden, 
eller stor påverkan 
på värden av 
regionalt intresse. 

Liten påverkan på 
nationella värden 
eller måttlig 
påverkan på 
värden av 
regionalt intresse. 

Liten påverkan 
på värden av 
lokalt/regionalt 
intresse. 

Obetydlig 
påverkan på 
värden av 
lokalt/regionalt 
intresse. 

Förbättrade 
förutsättningar 
för 
naturvärdena. 
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Skyddad natur 

Nuläge 

I Arvidsjaurs kommun finns idag 59 naturreservat av varierande storlek och 
ytterligare 4 planeras. Vidare finns fem av Sveaskogs 36 ekoparker samt en större 
mängd nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Nästan alla sjöar och vattendrag utgörs 
av Natura 2000-områden. Se Figur 3 för utbredningen av skyddad natur inom 
Arvidsjaurs kommun. 

 

Figur 3. Områden av skyddad natur inom Arvidsjaurs kommun. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Några delar av översikts- och tillväxtplanen berör skyddad natur inom Arvidsjaur 
kommun. Det finns långt framskridna planer på att utveckla skidanläggningen på 
Vittjåkk genom att bygga ut med hotell och stugor. Anläggningen ligger idag intill 
naturreservatet och Natura 2000-området Vittjåkk-Akkanålke, och det område som 
är aktuellt för utbyggnad ligger inom reservatets gränser. För att möjliggöra 
utvecklingen av anläggningen måste delar av den skyddade naturen friköpas. Marken 
som ska friköpas är dock redan exploaterad och omfattar 10,27 ha, vilket endast 
utgör 0,2 % av reservatets totala areal på 4199 ha. I processen för kommunen dialog 
med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. En detaljplan över området avses 
upprättas. I den kommer en mer detaljerad analys av konsekvenserna göras. 
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De LIS-områden som pekas ut i planen kan komma att påverka de intressen som idag 
skyddas av strandskyddet. Påverkan gäller både under och efter byggskedet och 
konsekvenserna kommer variera mellan de specifika platserna. Sett ur ett 
kommunövergripande plan är det stränder till 27 sjöar och vattendrag, av totalt 
ungefär 4000 sjöar och ett flertal älvar i hela kommunen, som pekats ut som lämpliga 
LIS-områden. 

Åtgärder 

Tre av de områden som till en början pekades ut som lämpliga för etablering av 
biltestbanor överlappade skyddade naturområden. Två av dessa biltestområden 
justerades för att inte omfatta skyddad natur. Det tredje området togs helt bort från 
planen. 

För att undvika samt minska påverkan inom de enskilda LIS-områdena är det viktigt 
att varje områdes lämplighet utreds vidare i senare skede. När dispens ges från 
strandskyddet är det viktigt att skyddets syften ändå kan tillgodoses. Lämpliga 
åtgärder kommer att vidtas för att skydda andra intressen inom dessa områden. 
Vegetation kommer att sparas i strandkanterna och att gröna kilar mellan grupper av 
bebyggelse ska lämnas inom utpekade LIS-områden för att säkerställa fortsatt 
strandåtkomst för djur- och växtliv. 
 

Tabell 3. Bedömningsgrunder för skyddad natur. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna blir små 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Stor eller måttlig 
påverkan på 
nationella 
värden, eller stor 
påverkan på 
värden av 
regionalt intresse. 

Liten påverkan 
på nationella 
värden eller 
måttlig påverkan 
på värden av 
regionalt 
intresse. 

Liten påverkan 
på värden av 
lokalt/regionalt 
intresse. 

Obetydlig 
påverkan på 
värden av 
lokalt/regionalt 
intresse. 

Förbättrade 
förutsättningar 
för 
naturvärdena. 
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4.3 Mark och vatten 

Nuläge 

I Arvidsjaurs kommun finns ungefär 4000 sjöar och flera stora älvar. Enligt EU:s 
ramdirektiv för vatten är det viktigt att yt- och grundvatten har god ekologisk och 
kemisk status. I Arvidsjaurs kommun finns ett antal utpekade ytvattenförekomster i 
form av sjöar och vattendrag som inte uppnår godkända nivåer samt ett antal sjöar 
och vattendrag som i framtiden riskerar inte uppnå tillräckligt god nivå. Samtliga 
grundvattenförekomster inom Arvidsjaurs kommun har dock bedömts ha god kemisk 
och kvantitativ status. 

Berggrunden i Arvidsjaurs kommun består till största del av granit och granitliknade 
bergarter. Dessa bergarter har ett lågt pH-värde vilket gör att jorden i dessa områden 
för det mesta är sur. I området finns också mindre fält med basiska bergarter som t ex 
basalt, diabas och gabbro. Jorden i kommunen är starkt påverkad av den senaste 
istiden och består till största del av olika moränjordar. I övrigt finns det en hel del 
torvmarker. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

I översikts- och tillväxtplanen finns ett antal planer som kan komma att påverka mark 
och vatten inom Arvidsjaurs kommun. När ny infrastruktur, byggnader och eventuell 
gruva byggs påverkas ofta vattendrag och grundvatten genom bl.a. grumling och att 
hinder skapas i det naturliga flödet av vattnet. 

Ett större projekt som planeras i Arvidsjaurs kommun är anläggandet av en ny 
reservvattentäkt, eftersom den befintliga reservvattentäkten inte bedöms kunna 
leverera vatten i tillräcklig mängd. I och med detta kommer en brunn att anläggas 
och vatten ska kunna tas ut vid behov. Konsekvenserna på mark och vatten beror på 
de platsspecifika förhållandena, men vattenuttag leder normalt sett till en sänkning av 
grundvattennivån vid brunnen. 

Den bebyggelse som planeras i de utpekade LIS-områdena kan komma att påverka 
vattenförhållandena på de specifika platserna, framför allt på grund av att bebyggelse 
kommer att placeras nära sjöars och älvars stränder. De kommunövergripande 
konsekvenserna är dock begränsade om avloppshanteringen för de nya byggnaderna 
ses över. Detta i och med att det i Arvidsjaurs kommun finns, som tidigare nämnt, 
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ungefär 4000 sjöar och flera stora älvar, men att LIS-områdena i det slutliga förslaget 
endast berör 24 av dessa sjöar och tre älvar (Skellefteå, Piteå och Byske älv). Enligt 
översikts- och till tillväxtplanen ska Arvidsjaurs kommun upprätta en vatten- och 
avloppsplan. Syftet är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen 
både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. 

Översikts- och utvecklingsplanen har angivit området vid Eva-Svartliden som 
intressant för anläggande av en framtida gruva, då det har klassats som riksintresse 
för mineralutvinning. Där finns goda halter av zink, bly, koppar, silver och guld. I 
planen uttrycks en förhoppning om att gruvbrytning ska kunna komma igång inom 
en snar framtid eftersom behovet av arbetstillfällen i kommunen är stort. 
Konsekvenserna på mark och vatten blir för det första det fysiska ingreppet i marken 
och för det andra påverkan på vatten. Beroende på de lokala förhållandena kan en 
gruva dock påverka vattnet på en regional nivå, varför detta måste utredas vidare. 

Åtgärder 

Efter samråd har Arvidsjaurs kommun tagit bort flera planförslag och lagt till andra 
för att minska påverkan på mark och vatten. Kommunen har bl.a. tagit bort en 
rekommendation om fiskodling, skrivit rekommendationer om årliga inventeringar 
av enskilda avlopp och om aktsamhet vid vattenresurser samt prioriterat tillsyn av 
vattenförekomster som inte uppnår god status. 

För att säkerställa att konsekvenserna begränsas kommer mer detaljerade 
konsekvensbedömningar göras i samband med planeringen av vattentäkt, bebyggelse 
i LIS-områden, anläggande av gruva och nya testbanor samt vid ny infrastruktur. När 
planeringen fördjupas inom ett område kommer hänsyn tas till närliggande 
vattenförekomster och i vissa fall även nödvändiga åtgärder genomföras. I den 
fortsatta planeringen kommer också miljökvalitetsnormerna beaktas och aktsamhet 
gälla vid markanvändning i anslutning till de viktiga vattenresurser som utpekats på 
den kommuntäckande kartan. Kommunen har ett stort intresse av att bibehålla god 
vattenkvalitet. De vattenområden som inte uppnår eller riskerar att i framtiden inte 
uppnå EU:s ramdirektivs nivåer för god kemisk och ekologisk status måste särskilt 
beaktas vid planering och byggande. Kommunen ska verka för en förbättring av 
områdenas status, och om behov finns kommer nödvändiga åtgärder vidtas. 
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När det gäller avloppshanteringen från bebyggelse i LIS-områden är det viktigt att 
det görs på ett sätt som inte påverkar vatten. När det är möjligt ska avloppen kopplas 
till det kommunala avloppet. I andra fall kommer regleringar för enskilda avlopp att 
följas. 

Konsekvenserna på mark och vatten är starkt kopplade till den hänsyn som kommer 
tas i vart och ett av de olika planförslagen om och när de realiseras. All nybyggnation 
är tillståndspliktig, varför varje enskilt projekts lämplighet kommer att prövas. 
Speciellt viktigt är det att göra en grundlig miljökonsekvensbeskrivning inför en 
eventuell gruvetablering. En gruva är ett stort ingrepp som kan få stora konsekvenser 
på kommunens vatten. 

 
Tabell 4. Bedömningsgrunder för mark och vatten. Bedömningen är att konsekvenserna blir små. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Väsentligt 
försämrade 
vatten- och 
markförhållanden 
i hela 
kommunen. 

Väsentligt 
försämrade 
vatten- och 
markförhållanden 
i delar av 
kommunen. 

Försämrade 
vatten- och 
markförhållanden 
i några specifika 
områden. 

Obetydlig 
påverkan. Mark 
och vatten tas i 
anspråk men i 
övrigt ingen 
påverkan. 

Förbättrade 
förutsättningar 
för mark och 
vatten. 

 

4.4 Landskapsbild 

Nuläge 

Arvidsjaurs kommun består till stor del av naturområden i vilka det inte finns någon 
större mänsklig påverkan på landskapsbilden. Den påverkan som finns idag utgörs 
främst av skogsbruk, bebyggelse och infrastruktur. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Arvidsjaurs kommun planerar att utveckla skidanläggningen på Vittjåkk med hotell 
och stugor. Detta kommer påverka landskapsbilden i och med att anläggningen 
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planeras på en höjd. Hur stor påverkan blir kommer att utredas i den detaljplan som 
avses upprättas för området. 

Det finns fem riksintresseområden för vindbruk i Arvidsjaurs kommun, men idag 
varken finns eller planeras några vindkraftsparker. Om och när en 
vindkraftsetablering blir verklighet kommer konsekvenserna på landskapsbilden att 
undersökas. 

Vid exploatering inom LIS-områden kommer ny bebyggelse att förändra 
landskapsbilden på respektive plats. I och med att varken bostadshus eller fritidshus 
byggs särskilt höga begränsas området från vilket det går att se bebyggelsen. Även 
biltestverksamheten kan medföra begränsad påverkan på landskapsbilden när nya 
banor, ofta i form av skogsbilvägar, anläggs. 

Åtgärder 

Det fanns tidigare ett förslag om att anlägga biltestverksamhet på Akkavareberget, 
något som kommunen valde att inte göra för att inte landskapsbilden skulle komma 
att påverkas negativt. 

Vanligtvis lämnas skogsridåer runt biltestområden för att minska insynen, något som 
också kan bidra till en minskad påverkan på landskapsbilden. Vidare kommer det 
vara viktigt att beakta konsekvenserna i planeringsarbetet. 
 
Tabell 5. Bedömningsgrunder för landskapsbilden. Bedömningen är att konsekvenserna blir små. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Många nya objekt 
dominerar i 
landskapbilden 
över stora delar 
av kommunen, ett 
mycket stort antal 
människor berörs. 

Flera nya 
anläggningar 
dominerar i det 
omgivande 
landskapet, ett 
stort antal 
människor berörs. 

Kontrasten och 
dominansen av ett 
fåtal nya 
anläggningar mot 
omgivande 
landskap är liten, 
ett måttligt antal 
människor berörs. 

Inga större 
anläggningar med 
påverkan på 
landskapsbilden 
planeras. 
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4.5 Livsmiljö 

Nuläge 

Arvidsjaurs kommun kan betraktas som en säker och trygg kommun att leva i. 
Landskapet inom kommunen har höga estetiska värden och bebyggelsestrukturen, 
utformningen av detaljer samt tillgängligheten till service är mycket bra jämfört med 
andra kommuner av samma storlek. Trots de goda förutsättningarna har Arvidsjaurs 
kommun, precis som så många andra små inlandskommuner, under många årtionden 
haft problem med att antalet invånare i kommunen minskar samtidigt som 
befolkningen åldras. För att trygga en framtid med god social service och en bra 
livsmiljö för kommunens invånare är det av största vikt att skapa ett attraktivt 
samhälle i vilket de nuvarande invånarna vill bo kvar och till vilket nya invånare 
lockas. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Arvidsjaurs kommun föreslår i den nya översikts- och tillväxtplanen en förtätning av 
Arvidsjaurs tätort. Det innebär att ny bebyggelse främst ska placeras inom ortens 
redan befintliga områden istället för att ta ny mark, i ortens utkant, i anspråk. Flera 
grönområden inom tätorten kommer dock ändå att lämnas obebyggda för att 
bibehålla en god livsmiljö. När ett samhälle växer genom förtätning blir kraven på 
utvecklingen av infrastruktur och service relativt låga samtidigt som det kan skapas 
en tryggare och mer attraktiv boendemiljö där det är nära till allt. 

Vidare öppnar den nya planen upp för bebyggelse i andra delar av kommunen. Efter 
en ändring i strandskyddet har det blivit möjligt att tillåta bebyggelse i strandnära 
lägen, vilket länge har efterfrågats av kommuninvånarna. Generellt sett är 
huspriserna låga i kommunen och bostäder säljs ofta till ett pris som inte täcker 
utgifterna för byggnationen. På grund av detta vill människor bygga på en plats där 
de kan tänka sig att bo under en lång tid och närhet till vatten är ofta en faktor som 
utmärker ett attraktivt boende. Genom att peka ut LIS-områden skapas 
förutsättningar för utveckling på landsbygden. 

Utöver bostadsfrågan behandlas också näringslivets utveckling i översikts- och 
tillväxtplanen. Kommunen vill satsa på en utbyggnad av testverksamheten, både för 
bilar och tåg, och det finns ett område som pekats ut som lämpligt för gruvdrift. Om 
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och när testverksamheten byggs ut eller en gruva anläggs kommer nya arbetstillfällen 
att skapas. I en kommun där möjligheterna att få ett arbete är små är det positivt när 
nya verksamheter etableras. Nuvarande invånare stannar i högre grad kvar om de har 
jobb och nya invånare lockas till kommunen genom möjligheterna att få ett arbete. 

Ett utvecklingsprogram så som en översiktsplan ämnar skapa en bra och hållbar 
livsmiljö för alla invånare i kommunen, men kan ändå innebära negativa 
konsekvenser för enskilda individer. I denna konsekvensbeskrivning görs 
bedömningen utifrån den sammanlagda påverkan på alla invånare och deras 
livsmiljöer. 

Åtgärder 

Det finns inga särskilda rekommendationer mer än att fortsätta arbeta på ett sätt som 
främjar livsmiljön för kommunens alla invånare. Kommunen arbetar redan med att 
verka för att alla människors intressen ska tas till vara i planeringen oavsett kön, 
ålder, utbildningsnivå, ursprung, etnisk bakgrund, sexuell läggning och 
funktionsnedsättningar. Att fortsätta med detta arbete är viktigt för att skapa ett öppet 
samhälle där alla är välkomna. 

 
Tabell 6. Bedömningsgrunder för människors livsmiljö. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna blir positiva. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Människors 
livsmiljö 
påverkas negativt 
över hela 
kommunen och 
inga möjliga 
åtgärder finns. 

Livsmiljön 
påverkas negativt 
för ett måttligt till 
stort antal 
människor. 

Livsmiljön 
påverkas negativt 
för ett litet antal 
människor. 

Obetydlig 
påverkan på 
människors 
livsmiljö. 

Människors 
livsmiljö 
förbättras. 
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4.6 Kulturmiljö och friluftsliv 

Nuläge 

I Arvidsjaurs kommun finns utpekade kulturminnen och områden med 
kulturhistoriska värden som är viktiga att skydda och vårda. Dessa utgörs av 
byggnadsminnen, fornminnen, kulturreservat, ängs- och betesmarker samt områden 
inom bevarandeprogram för odlingslandskapet och inom regionala 
kulturmiljöprogram. 

Till följd av kommunens stora naturområden finns idag goda förutsättningar för 
friluftslivet. Fiske, jakt, vandring, skidåkning, hundspann och skoteråkning utgör alla 
viktiga delar av det rörliga friluftslivet och besöksnäringen. Se Figur 4 för områden 
viktiga för kulturmiljö och friluftsliv. 
 

 
Figur 4. Viktiga områden för kulturmiljö och friluftsliv i Arvidsjaurs kommun. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

I planförslaget anges att kommunen ska stärka det rörliga friluftslivet genom att göra 
naturen mer tillgänglig via vandrings- och kanotleder samt genom att anlägga nya 
fiskecamper och campinganläggningar vid ”Burmabron” och Trollforsarna i 
Piteälven. Kommunen lyfter även fram kulturmiljön som en viktig resurs och vill 
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bevara det fysiska kulturarvet. Samtidigt gör planförslaget anspråk på ny mark, 
främst för nya testområden och inom de områden som pekas ut som lämpliga för 
LIS. 

Vid exploatering av nya områden finns risken att kulturmiljön och friluftslivet 
påverkas på de specifika platserna. Exempelvis sammanfaller lokaliseringen av ett 
antal områden för biltester med några av de leder som finns i kommunen och runt 
flertalet av de sjöar med utpekade LIS-områden finns kända fornlämningar. 
Utvecklingen av dessa områden ska föregås av en mer detaljerad 
lokaliseringsutredning och konsekvensbedömning. Påverkan och konsekvenser för 
det rörliga friluftslivet på en kommunövergripande nivå är dock begränsade då 
kommunen till stor del utgörs av områden lämpliga för friluftsliv. Då kommunens 
kulturmiljöer och kända fornminnen utgörs av specifika områden kommer påverkan 
på dessa värden främst att vara platsspecifika eller helt och hållet kunna undvikas. 

Åtgärder 

Arvidsjaurs kommun har efter samråd gjort ett flertal justeringar i planen för att 
minska påverkan på kulturmiljön och det rörliga friluftslivet genom att plocka bort 
LIS-områden och biltestområden som inte bör exploateras. 

När nya testbanor anläggs eller när LIS-områden bebyggs är kommunen tydliga med 
att både kulturmiljön och det rörliga friluftslivet ska beaktas. Vid etablering av 
biltestverksamhet, detaljplaneläggning eller prövning av bygglov inom LIS-områden 
bör en kulturhistorisk bedömning genomföras. Vidare ska hänsyn alltid tas till 
förhållandena på platsen och lämpliga anpassningar ska göras. Påträffas fynd i form 
av fornlämning vid exploatering måste dessa undersökas i samråd med Länsstyrelsen 
för att fastställa lämningens skyddsområde och status. Om en utgrävning krävs ska 
den som vill bygga stå för kostnaderna. 
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Tabell 7. Bedömningsgrunder för kulturmiljön. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna på kulturmiljön blir obetydliga. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Planen medför 
påverkan på 
många mycket 
skyddsvärda och 
unika 
kulturmiljöer. 

Planen medför 
påverkan på 
några 
skyddsvärda och 
unika 
kulturmiljöer. 

Planen medför 
viss påverkan på 
skyddsvärda 
kulturmiljöer. 
 

Obetydlig eller 
ingen påverkan 
på betydelsefulla 
kulturmiljöer. I 
enstaka områden 
kan dock 
lämningar 
förekomma 
vilkas närmiljö 
påverkas utan 
fysiska ingrepp i 
kulturvärdet. 

Förbättrade 
förutsättningar 
för kulturmiljön 
(t.ex. planer för 
bevarande av 
kulturvärden). 

 
Tabell 8. Bedömningsgrunder för friluftslivet. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna på friluftslivet blir små. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Stor påverkan på 
naturupplevelser 
som är viktiga i 
kommunen. 

Måttlig påverkan 
på 
naturupplevelser 
som är viktiga i 
kommunen. 

Liten påverkan 
på 
naturupplevelser 
som är viktiga i 
kommunen. 

Obetydlig 
påverkan på 
naturupplevelser 
som är viktiga i 
kommunen. 

Förbättrade 
förutsättningar 
för friluftslivets 
intressen. 

 

4.7 Rennäring 

Nuläge 

Arvidsjaurs kommun utgör en del av det svenska samelandet och 44 procent av den 
totala ytan utgörs av riksintressen för rennäringen. De tre skogssamebyarna, Östra 
och Västra Kikkejaure samt Mausjaure har sin huvudsakliga verksamhet lokaliserad i 
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kommunen. En mindre del av Ståkke och Luokta-Mávas samebyars betesmark samt 
en del av Semisjaur-Njarg och Svaipa samebyars flyttleder finns i Arvidsjaurs 
kommun. Den samiska kulturen är därmed utbredd och rennäringen utgör en viktig 
del av näringslivet. 

Rennäringens utbredning i Arvidsjaurs kommun innebär att i princip all ytterligare 
exploatering av mark på något sätt påverkar rennäringen. I och med att områden som 
är av betydelse för renskötseln så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra rennäringens bedrivande, ställs stora krav på kommunens 
samhällsplanering. I Figur 5 framgår rennäringens utbredning. 
 

 
Figur 5. Rennäringens verksamhetsområden inom Arvidsjaurs kommun. 
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Konsekvenser av föreslagen plan 

De delar av översikts- och tillväxtplanen som påverkar rennäringen mest är kopplade 
till exploatering av ny mark. I och med att samebyarna har rätt att nyttja all mark, 
förutom tomtmark, i kommunen innebär all ytterligare exploatering någon form av 
påverkan på rennäringen. Bl.a. kan ny bebyggelse utmed stränderna skapa nya 
störningsmoment när renar under vinterhalvåret förflyttas över frusna sjöar och 
vattendrag. Vidare riskerar fler renar att bli påkörda av passerande tåg och bli 
skrämda av buller från flygplan.  

Nästan alla marker inom en sameby är viktiga för rennäringen på grund av att den 
inte bedrivs enbart på vissa specifika platser utan är en verksamhet som är beroende 
av stora naturområden och av att kunna förflytta renarna däremellan. När mark inom 
rennäringens verkningsområde tas i anspråk och exploateras försvåras renskötseln. 
Ny bebyggelse eller verksamhet skapar nya hinder och störningar, som kan leda till 
att renarna inte kan få betesro och/ eller att renarnas rörelsemönster förändras. 

Viktigt att ta hänsyn till när det gäller exploatering av mark inom områden som 
används för rennäring är de kumulativa effekterna. I takt med ökad exploatering och 
förändringar i klimatet har samebyarnas marker redan minskat och rennäringen blivit 
trängd. Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan kan innebära att 
rennäringen i kommunen blir än mer trängd. Det är således viktigt att inte bara se till 
varje enskilt projekts påverkan på rennäringen utan istället undersöka den 
sammantagna effekten. Om alla delar av planen genomförs kommer de områden som 
används för rennäring att påverkas negativt, både genom fysiska hinder och genom 
ökad störning. Förutsättningarna för att bedriva rennäring i Arvidsjaurs kommun kan 
försämras. 

Åtgärder 

Att peka ut områden som inte används för rennäring är inte möjligt, eftersom att alla 
områden mer eller mindre redan används. Det är ändå möjligt att undvika 
exploatering på eller intill särskilt viktiga områden. Hänsyn har bl.a. tagits i form av 
att Arvidsjaurs kommun efter samrådet har tagit bort ett antal utpekade LIS-områden 
och testbanor från sin plan. Vidare har flera rekommendationer tillkommit efter 
dialog med samebyarna. Vid etablering av ny verksamhet eller utökning av befintliga 
verksamheter kommer också dialog föras med berörd sameby. Utöver detta bör även 
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de negativa konsekvenserna av bl.a. strandnära bebyggelse, nya testbanor och 
mineralutvinning utredas vidare i samband med bygglov och i detaljplaner. 
Biltestbanorna ska miljöprövas då de räknas som miljöfarlig verksamhet. I samband 
med denna miljöprövning ska samråd hållas med bl.a. samebyarna. 

Rennäringen är en verksamhet som redan är trängd av den befintliga 
samhällsstrukturen och kommer att missgynnas än mer vid exploatering av 
ytterligare viktiga naturområden. Det är därför av största vikt att stor hänsyn tas till 
rennäringen i den plan som Arvidsjaurs kommun tagit fram samt i det framtida 
planeringsarbetet. 

 
Tabell 9. Bedömningsgrunder för rennäringen. Bedömningen är att konsekvenserna blir måttliga. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
Konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Påverkan på 
betydelsefulla 
områden som gör 
att dessa förlorar 
sina funktioner 
eller 
påverkan som 
innebär att 
viktiga områden 
inte längre kan 
nyttjas eller 
passeras. 
Påverkan bedöms 
så omfattande att 
den har effekter 
på fundamentala 
delar av 
rennäringen. 

Påverkan på 
något 
betydelsefullt 
område som gör 
att dess funktion 
avsevärt 
försämras 
eller 
påverkan som 
innebär 
försämrade 
möjligheter att 
passera eller 
nyttja viktiga 
marker. 
Påverkan bedöms 
orsaka måttligt 
negativa effekter 
på rennäringen. 

Påverkan på 
mindre 
betydelsefulla 
marker. Liten 
påverkan på 
möjligheterna att 
passera och 
nyttja viktiga 
marker. 

Obetydlig 
påverkan på 
möjligheterna att 
passera och 
nyttja marker. 

Förbättrade 
förutsättningar 
att passera och 
nyttja marker. 
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4.8 Hälsa 

Nuläge 

I Arvidsjaurs kommun är tystnaden en stor tillgång och den stora andelen naturmiljö 
skapar goda förutsättningar för en miljö där god hälsa råder. Beräkningar av 
luftmiljön i kommunen visar att luftkvaliteten är mycket bra och att värdena med god 
marginal ligger under de nedre utvärderingströsklarna även i tätortens centrala delar. 
Det finns inte heller några problem med damm eller buller i kommunen. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Planens påverkan på utsläpp av växthusgaser, damm och buller kommer främst vara 
kopplad till etablerandet av nya verksamheter och utbyggd infrastruktur. Denna typ 
av påverkan kommer inte vara konstant utan begränsas till etablerings- och 
byggnadsskeden. Hur omfattande och långvariga dessa etableringsskeden blir 
kommer att variera mellan de olika projekten. 

Det finns också delar av planen som kommer skapa varaktiga konsekvenser. Ett ökat 
antal flygavgångar och en utbyggd test- och industriverksamhet kommer innebära en 
bullrigare ljudmiljö och vibrationer i närområdena samt ett ökat utsläpp av 
växthusgaser. Antalet flygavgångar har redan ökat från 1100 avgångar per år till ca 
1400 avgångar per år. Inga ytterligare ökningar av antalet avgångar planeras. 

Biltestområdena kommer bidra till en bullrigare miljö i det direkta närområdet. 
Några av de nya testområdena som pekas ut i planen är belägna på sjöar intill vilka 
också LIS-områden planeras. Det finns redan biltestverksamhet på sjöar vars stränder 
är bebyggda, i dagsläget finns inga problem med buller för de boende i dessa 
områden, bl.a. på grund av att snön dämpar ljudet. För nya biltestområden kommer 
riktlinjer för buller vid fritidshus följas. 

Ett annat sätt att se på översikts- och tillväxtplanens konsekvenser på människors 
hälsa är genom planens satsningar på näringslivet. När nya verksamheter etableras 
skapas fler jobb, vilket bedöms som positivt för människors psykiska hälsa. 
Ytterligare en positiv aspekt är att kommunen vill verka för att fler mätningar av 
radonhalter görs. Vid nybyggnation (undantaget fritidshus och enklare byggnader) 
bör en undersökning av radonhalten i marken ske för att minska hälsorisken. Om inte 
en radonundersökning genomförs bör radonsäkert byggande tillämpas. 
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Åtgärder 

I och med att Arvidsjaurs kommun har en liten befolkningsmängd på en stor yta görs 
inga åtgärder vad gäller utsläpp av växthusgaser. De miljökvalitetsnormer som finns 
för utomhusluft förväntas uppfyllas utan åtgärder. 

När det gäller buller och vibrationer från nya verksamheter blir lokaliseringen och 
utformningen för dessa viktig. Inför etableringen av varaktiga verksamheter bör 
strategier läggas upp för att minska störningar i närområdet och riktlinjer vad gäller 
skyddsavstånd ska följas. 

 
Tabell 10. Bedömningsgrunder för människors hälsa. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna blir obetydliga. 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Obetydliga 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

Långvariga (> år) 
och omfattande 
störningar i 
människors närhet 

Långvariga (> år) 
och måttliga 
störningar 
eller 
kortvariga 
(månader) och 
omfattande 
störningar i 
människors 
närhet. 

Långvariga (> år) 
och mindre 
störningar 
eller 
kortvariga 
(månader) och 
måttliga - mindre 
störningar i 
människors närhet. 

Kortvariga 
(månader) och 
mindre störningar 
i människors 
närhet. 

 

 

4.9 Risker 

Det är svårt att kvantifiera risker. Sannolikheterna att något ska inträffa är mycket 
små medan konsekvenserna, om det osannolika ändå inträffar, kan vara stora. Det är 
ändå viktigt att vara förberedd samt att vidta nödvändiga åtgärder för att mildra både 
själva riskerna och de konsekvenser en olycka kan medföra. I översikts- och 
tillväxtplanen finns ett antal rekommendationer för att minska de risker som finns 
naturligt och de ökade risker som en samhällsutveckling kan medföra. 
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I Arvidsjaurs kommun finns ett antal utpekade områden där risken för naturolyckor i 
samband med klimatförändringar är förhöjd. Det rör sig om större områden med 
erosionskänsliga jordarter, av vilka de flesta ligger i närheten av vattendrag och 
svackor. Det finns också några mindre områden med spår av jordskred i moränjordar. 
De översvämningsområden som finns i Arvidsjaurs kommun är begränsade till 
kommunens södra delar och innefattar Skellefteälven och Storavan. En 
riskbedömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning. Riskbedömningen bör 
bland annat omfatta erosion, skred, ras, översvämning och förorenade områden. 

Ett flertal av de utpekade LIS-områdena är belägna vid de vattendrag där risken för 
översvämning är förhöjd. Byggnation inom dessa områden måste anpassas efter 
vetskapen om riskerna. I samband med bygglov måste detta undersökas närmare och 
anpassningar göras för att minimera risken för skador. 

Förorenad mark innebär en risk och därmed ska planeringen anpassas på lämpligt 
sätt. För att minimera risker och konsekvenser av dessa har en inventering av 
potentiella förorenade platser påbörjats och vissa platser har sanerats. Kommunens 
arbete med förorenade områden pågår fortsatt med målet att få en giftfri miljö till 
2020. Ett problem som finns i Arvidsjaurs kommun är förhöjda uranhalter i några 
områden i de norra kommundelarna. Eftersom radon är en sönderfallsprodukt från 
uran kan det bli höga halter av markradon i dessa områden. För att begränsa radonets 
hälsorisker bör marken undersökas i samband med bygglovet eller alternativt att 
kommunen upprättar en radonkarta. Genom att i ett tidigt stadium beakta 
föroreningsrisken kan olämplig placering av bebyggelse undvikas. 

I vissa förorenade områden finns restriktioner i hur marken i området får användas. 
Vidare är det viktigt att verksamheter som i sig medför risker förläggs till samlade 
områden. I Arvidsjaurs kommun begränsas lokaliseringen av dessa verksamheter till 
befintliga och planerade industriområden. 

Storgatan (riksväg 95) utgör idag rekommenderad väg för farligt gods genom 
Arvidsjaurs samhälle. Kommunen ser stora risker med att farligt gods transporteras 
på Storgatan genom centrala Arvidsjaur och ska därför se över vilken väg som bäst 
lämpar sig för denna typ av transporter. 
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5 SAMLAD BEDÖMNING 

5.1 Konsekvensbedömning 

De positiva effekterna som Arvidsjaurs kommuns nya översikts- och tillväxtplan kan 
medföra är kopplande till en utveckling av näringslivet och av landsbygden. Genom 
dessa satsningar skapas bättre förutsättningar till en socialt och ekonomisk hållbar 
utveckling där befolkningsantalet och skatteintäkterna ökar. De negativa 
konsekvenserna är främst kopplade till platsspecifik påverkan på naturmiljö, mark 
och vatten, landskapsbild, kulturmiljö och rennäring. Den samlande bedömningen 
redogörs för i Tabell 11. 

Nollalternativet kan innebära att utvecklingsarbetet avstannar i kommunen. Mer 
troligt är att den befintliga översiktsplanen från år 2002 fortsätter att gälla tillsvidare. 
Den planen är dock inte uppdaterad till dagens förutsättningar i Arvidsjaur och 
utveckling kopplad till den kommer troligen inte kunna tillgodose de behov som idag 
finns. Det är möjligt att konsekvenserna på miljön blir mindre, med det är också 
troligt att planer kommer att genomföras utan övergripande perspektiv på 
planeringen och dess konsekvenser. 

 
Tabell 11. Samlad konsekvensbedömning av översikts- och tillväxtplanen. 

Påverkad miljö Konsekvens Analys 

Växt- och djurliv Små negativa konsekvenser Liten påverkan på värden av 
lokalt/regionalt intresse. 

 
Skyddad natur Små negativa konsekvenser Liten påverkan på värden av 

lokalt/regionalt intresse. 

 
Mark och vatten Små negativa konsekvenser Försämrade vatten- och 

markförhållanden i några 
specifika områden. 
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Landskapsbild Små negativa konsekvenser Kontrasten och dominansen av 
ett fåtal nya anläggningar mot 
omgivande landskap är liten, ett 
måttligt antal människor berörs. 

 
Livsmiljö Positiva konsekvenser 

 

Människors livsmiljöer 
förbättras 

 

 
Kulturmiljö Obetydliga konsekvenser 

 

 

Obetydlig eller ingen påverkan 
på betydelsefulla kulturmiljöer. 
I enstaka områden kan dock 
lämningar förekomma vilkas 
närmiljö påverkas utan fysiska 
ingrepp i kulturvärdet. 

Friluftsliv Små negativa konsekvenser 

 

Liten påverkan på de 
naturupplevelser som är viktiga 
i kommunen. 

 
Rennäring Måttliga negativa konsekvenser 

 

 

Påverkan som innebär 
försämrade möjligheter att 
passera eller nyttja viktiga 
marker. Påverkan bedöms 
orsaka måttligt negativa effekter 
på rennäringen. 

Hälsa Obetydliga konsekvenser 

 

 

Kortvariga (månader) och 
mindre störningar i människors 
närhet. 

 

 

5.2 Uppfyllelse av miljömålen 

Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan har bedömts kunna påverka 
möjligheten att uppfylla 13 av totalt 16 miljömål. I tabellen nedan görs en 
bedömning av på vilket sätt det de intentioner som lyfts fram i översiktsplanen 
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påverkar möjligheten att nå måluppfyllelse för vart och ett av de 13 utpekade 
miljökvalitetsmålen. Bedömningarna jämförs med ett scenario enligt nollalternativet, 
dvs den gällande översiktsplanen. 
 
Tabell 12. Översikts- och tillväxtplanens påverkan på möjligheterna att nå miljömålen. 

Miljömål Måluppfyllelse Analys 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i 
atmosfären ska stabiliseras på 
en nivå som innebär att 
människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Tillkommande ny bebyggelse, utveckling av 
biltestverksamheten och ett ökat antal 
flygavgångar medför ökat trafikarbete. Å 
andra sidan syftar delar av 
biltestverksamheten till att begränsa 
transporternas klimatpåverkan. Dessutom 
medför planförslaget satsningar på utbyggt 
gång- och cykelvägnät liksom förutsättningar 
att behålla serviceutbudet i centrum av en 
förhållandevis liten tätort, sammantaget med 
följd att ett klimatsmart rörelsemönster kan 
stärkas inom tätorten och några av byarna 

Frisk luft 
Luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte 
skadas 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Luftkvaliteten i Arvidsjaurs kommun är 
mycket god. Trots utveckling av 
biltestverksamheten och ökat antal 
flygavgångar medför inte planförslaget att 
luftkvaliteten inte uppfyller gällande 
gränsvärden 

Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av 
nedfall och markanvändning 
ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål 

Viss försämring 
av måluppfyllelse 

Planförslagets utveckling av industri, 
flygverksamhet och biltestverksamhet kan 
komma att öka utsläppen av ämnen som 
bidrar till försurning 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön 
som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden 

Visst bidrag till 
måluppfyllelse 

Planförslaget innebär inte någon ökad 
användning av kemikalier och miljöfarliga 
ämnen. Inventering av förorenade områden 
kommer att fortsätta och därmed ambitionen 
att åtgärda sådana 

Säker strålmiljö Visst bidrag till Planförslaget omfattar inga åtgärder som 
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Människors hälsa och den 
biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter 
av strålning 

måluppfyllelse innebär en minskad strålsäkerhet utan i stället 
rekommenderar kommunen krav på 
radonmätningar och på radonsäkert byggande, 
med följd att radonhalten i nya bostäder 
kommer kunna begränsas 

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på 
människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark 
och vatten 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Kommunens mark och vatten är generellt inte 
drabbade av övergödning. Planförslaget 
innebär att befintliga enskilda avlopp ska 
inventeras. Vid nybyggnation såsom inom 
nya LIS-områden kommer gällande riktlinjer 
följas. Tillkomsten av nya enskilda avlopp i 
föreslagna LIS-områden kan medföra en ökad 
risk för punktutsläpp till mark och vatten, i så 
fall på små arealer mark och vid ett mycket 
litet antal av kommunens vattenförekomster 

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Planförslaget innebär ianspråktagande av 
strandmiljöer inom ett antal kvarstående LIS-
områden men dessa är av marginell 
omfattning i förhållande till den samlade 
längden av strandmiljöer i kommunen. De 
flesta sjöar och vattendrag uppfyller kraven i 
EU:s ramdirektiv för vatten. Planförslaget 
innebär prioritering av tillsyn vid 
vattenförekomster som inte uppnår god status, 
dvs inventeringar av enskilda avlopp liksom 
åtgärder där sådana är nödvändiga 

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker 
och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och 
vattendrag 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Allt grundvatten i kommunen uppfyller 
kraven i EU:s ramdirektiv för vatten. Ny 
infrastruktur, byggnader och gruvor kan 
påverka grundvattnet negativt 

Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Våtmarker har generellt ett starkt skydd. 
Möjligheten till måluppfyllelse är i hög grad 
beroende av skogsbruket, en verksamhet som 
inte regleras av planförslaget. Planförslaget 
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värdefulla våtmarker bevaras 
för framtiden 

med utbyggnad av bebyggelse mm kan 
innebära viss påverkan på våtmarksmiljöer, 
dock av marginell omfattning i förhållande till 
den samlade arealen våtmarker i kommunen 

Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens 
värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Möjligheten till måluppfyllelse är i hög grad 
beroende av skogsbruket, en verksamhet som 
inte regleras av planförslaget. Planförslaget i 
sig omfattar inga egna riktade åtgärder för att 
stärka måluppfyllelsen.  

Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks 

Visst bidrag till 
måluppfyllelse 

Planförslaget innebär att kommunen kommer 
verka för ett “hela gården-perspektiv” för att 
lokalt stärka landsbygden och de gröna 
näringarna 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god 
regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas 

Bidrag till 
måluppfyllelse 

Planförslaget innebär en medveten satsning på 
att öka Arvidsjaurs attraktivitet i en region 
som annars präglas av utflyttning. 
Planförslaget medför således att 
bebyggelsekapitalet tas tillvara och att 
kommunen blir en god och hälsosam livsmiljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Växt- och djurlivet i Arvidsjaur kommun är 
rikt och det finns många områden av 
opåverkad natur. Planförslaget med 
utbyggnad av bebyggelse mm kan innebära 
viss påverkan på växt- och djurlivet, dock av 
marginell omfattning i förhållande till den 
samlade arealen natur och livsmiljöer i 
kommunen 
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6 UPPFÖLJNING 

Alla kommuner ska ha en gällande översiktsplan och dessa ska också följas upp varje 
mandatperiod. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning kan inte alla konsekvenser beskrivas fullt ut i 
detalj, utan fokus ligger främst på de kommunövergripande konsekvenserna. De 
platsspecifika konsekvenserna måste utredas i senare skede för att säkerställa att 
hänsyn tas till värdefulla områden, objekt och verksamheter. Arvidsjaurs kommuns 
översikts- och tillväxtplan kommer att följas av detaljplaner, i vilka mer detaljerade 
konsekvensbedömningar ska göras. I bygglovsansökningar ska projektens 
konsekvenser analysers och nödvändiga anpassningar göras. I det fortsatta arbetet 
finns underlagsmaterial i from av bl.a. ett planeringsunderlag där många viktiga 
aspekter redogörs för i detalj. 
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