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GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2021-03-24 att godkänna upprättade handlingar och göra 
detaljplanen för del av Västra Granudden 1:11 tillgänglig för granskning. Planförslaget har funnits 
tillgängligt för granskning under tiden 2021-03-26 – 2021-04-20 på kommunens hemsida och på digitala 
anslagstavlan på hemsidan.  
 
Underrättelse om granskning har skickats till myndigheter, berörda kommunala förvaltningar samt sakägare 
enligt fastighetsförteckning, sändlista samt till de som inte fått sina samrådssynpunkter tillgodosedda. 
 
En privatperson inkom den 19 april med en begäran om förlängd granskningstid till 2021-04-27 och detta 
beviljades av kommunen för denna person.  
 
Mausjaur sameby inkom den 21 april med en begäran om förlängd granskningstid. Kommunen beviljade 
samebyn förlängd tid till 2021-04-27. Inget yttrande inkom i granskningsskedet från samebyn.  
 
Samtliga yttranden redovisas i sin helhet. 

Förtydligande kring utlåtandets utformning 

Kommunens kommentarer och besvaranden på yttrandena finns inuti separata rutor i yttrandetexten eller i 
direkt anslutning till yttrandet enligt följande exempel: 
 

Kommunens kommentarer 

 
 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning  
Förslaget till rubricerad detaljplan strider inte mot de intressen länsstyrelsen har att 

bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900). 

 
Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
 
Riksintresse Rennäring 
Vissa justeringar har gjorts i plankartan, skogen i väster förses med förbud att uppföra byggnader. 

Kommunen har även utvecklat sitt resonemang kring riksintresset och risken för skada. 

 

Det är riktigt att detaljplanen kan ha påverkan på i första hand riksintresseutpekad flyttled. En påverkan 

som kunde blivit verklighet även med fritidshusbebyggelse. En turistverksamhet har dock möjlighet att 

bedriva eventuellt skoteråkande under kontrollerade former. Det finns givetvis även möjligheter för 

verksamhetsutövaren att visa erforderlig hänsyn vid tidpunkter för renflytt, vi förutsätter att så sker i 

enlighet med 93-94 §§ Rennäringslagen (1971:437) 
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I översiktsplanen pekades området ut för boende eller verksamheter av det slag som nu föreligger. I det 

skedet fanns inte särskilt mycket erinringar mot översiktsplanens beskrivning av området eller de 

verksamheter som kunde bli följden. Vid samråd eller granskning av detaljplaner ingår inte i 

länsstyrelsens uppgifter att ta hänsyn till vem som är verksamhetsutövare. 

Länsstyrelsen kan sammanfattningsvis inte bedöma skadan på riksintresset som påtaglig. 

 
Övriga synpunkter 
Skogen i väster fanns redan på 1960-talet, liksom en bård av träd längs strandlinjen, på övrig mark drevs 

jordbruk. Det finns, om hänsyn tas, möjlighet att spara en liknande trädbård mot stranden för att i viss 

mån begränsa eventuella störningar. 

 

Vid vattenområdet fanns likaledes båtplats och båthus 1960. Länsstyrelsen vill upplysa om att det för 

eventuell vattenverksamhet (muddring, vassröjning eller andra anläggningsarbeten i vattenområdet) kan 

krävas anmälan eller tillstånd enligt 11 kap 9 § Miljöbalken (1998:808). 
 

Kommunen instämmer i länsstyrelsens bedömning och övriga synpunkter. Skrivelsen påverkar inte 
planens utformning.  
 
Upplysning kring vattenverksamhet läggs in i planbeskrivningen. 

 

Lantmäteriet  

 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-03-12) har följande noterats:  

 
FASTIGHETSGRÄNS MED OSÄKERT LÄGE I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK  

I planförslaget har kvartersmark för ändamålet tillfällig vistelse lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot 

Västra Granudden 1:2. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna 

längs denna gräns. Gränsen är redovisad med en meters noggrannhet i den digitala registerkartan.  

 

Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken 

med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av kvartersmarken ligger på 

grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fastighetsgränsen. Om gränsen 

är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp 

befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att 

bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till 

fastighetsgränsens rätta läge göras. 

 

Den aktuella fastighetsgränsen är rättad i samband med inmätningen av grundkartan. Gränsen är 
redovisad med en meters noggrannhet i den digitala registerkartan till följd av att säkra 
gränsmarkeringar inte kunde hittas vid inmätningstillfället. Fastighetsgränsen stämmer emellertid 
överens med läget för det gränsdike där fastighetsgränsen ska ligga. Fastighetsgränsen bedöms sålunda 
ha högre kvalitet än en meters noggrannhet vid kontroll i fält. (Redovisad noggrannhet för den aktuella 
gränsen följer Lantmäteriets direktiv vid mätningar i den aktuella trakttypen.)  
 
För plankartor upprättade enligt gällande lagstiftning och allmänt råd gäller inte uteslutande digital 
tolkning av plangränser. Av plankartan med tillhörande grundkarta framgår att plangräns sammanfaller 
med befintlig fastighetsgräns mot Västra Granudden 1:2, varför det är så plankartan också ska tolkas.  
 
Ett nytt stycke ”tolkning av planbestämmelser” har lagts till i planbeskrivningen för att förtydliga.  
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Trafikverket 

Inget att erinra. 
 

Skrivelsen påverkar inte planens utformning.  

 

Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg‐format för att infogas på plankartan. Kontakta 
(länk) 
 
Kabelanvisning beställs via (länk)  
 
För ledningssamordning kontakta skanova‐natandring@teliacompany.com 

 
 

Skrivelsen påverkar inte planens utformning.  

 

Svaipa sameby 

Svaipa sameby har inte ändrat uppfattning angående Västra Granudden utan avstyrker fortfarande 
etableringen. 
 

Synpunkt mottagen. Samebyns tidigare inlämnade synpunkter har bemötts i samrådsredogörelsen. 
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Västra Kikkejaure sameby 

Västra Kikkejaure sameby (VK) är fortsatt emot detaljplanen för del av Västra Granudden 
1:11 och menar fortfarande att utredning som ligger till grund för kommunens 
antagandebeslut är så bristfällig att det inte är möjligt att bedöma vilken påverkan 
detaljplanen skulle få för samebyns renskötsel. Detaljplanen uppfyller fortfarande inte 4 kap. 
33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Samebyn upprepar mycket från förra yttrandet i 
detta yttrande på grund av att kommunen avslutningsvis i samrådsredogörelsen tydligt 
redovisar att synpunkter från varken Västra Kikkejaure sameby eller någon annan berörd 
sameby har blivit tillgodosedda. Detta anser vi som väldigt anmärkningsvärt då både på 
mötet (2021-02-25) och i samrådsredogörelsen framgår att kommunen vill ha information, 
önskemål och synpunkter för att kunna väga intressen mot varandra. Det har varit tydligt 
sedan arbetet med översiktsplanen att kommunen redan innan fattat beslut om att 
renskötseln ska kliva åt sidan till förmån för turismen. Kommunen lyfter god dialog som en 
framgångsfaktor men varken kommunen eller bolaget har strävat efter en god dialog på lika 
villkor då allt har hastats fram samt att alla parter inte fått samma information. VK anser att 
processen behöver börja på nytt där samebyns rättigheter gällande inflytande och 
delaktighet beaktas från start. 
 

Det stämmer att kommunen vill ha information, önskemål och synpunkter för att kunna väga intressen 
mot varandra. Det ingår i processen och alla relevanta underlag är viktiga för att kunna göra så väl 
avvägda bedömningar som möjligt. Kommunen delar inte synpunkten att detaljplanen inte uppfyller 
kraven enligt 4 kap.33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
För att få överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan måste beslutet angå den 
klagande och ha gått denne emot. Den klagande måste, innan granskningstiden har gått ut, även ha 
lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen. Då samebyarna inte fått samtliga 
framförda synpunkter tillgodosedda, helt eller delvis, redovisas samebyarna under rubriken avseende de 
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Detta för att det tydligt ska framgå och för att en 
överklagandehänvisning även ska gå ut till dessa parter efter planens eventuella antagande. Att en part 
inte fått samtliga synpunkter tillgodosedda är inte samma sak som att planen inte uppfyller lagkraven 
eller att dialogen varit bristfällig. 
 
Kommunen anser inte att renskötseln ska kliva åt sidan till förmån för turismen. Däremot är det viktigt 
för kommunen att flera olika näringar kan verka inom samma kommun och där är en öppen dialog 
sinsemellan samtliga parter är viktig. Till följd av detta finns även en dialoggrupp med de olika parterna 
som verkar inom de ytkrävande areella näringarna inom kommunen som har dialogmöten varje år, där 
även samebyarna är med. Utöver detta finns även de så kallade samebymötena där kommunen två 
gånger om året bjuder in verksamma samebyar i kommunen för att samtala och utbyta information på 
ett tidigt stadie i befintliga och kommande ärenden.  
 
Kommunen har även vid flera tillfällen bjudit in till dialog i det aktuella ärendet. Två informationsmöten 
för allmänheten hölls på ett mycket tidigt stadie i detaljplaneprocessen (2020-10-12 & 2020-10-19) och 
inbjudan gick även ut till samebyarna till dessa möten. Minnesanteckningar fördes på båda dessa möten 
och dessa anteckningar har tillgängliggjorts på hemsidan efter varje möte.  
 
Utöver det bjöds även samebyarna in till ett separat, ännu tidigare infomöte med kommunen och 
exploatören 2020-10-09 för att prata om förutsättningarna på platsen kopplat till samebyarnas 
verksamheter. Detta för att skapa möjlighet för exploatören och samebyarna att på ett tidigt stadie 
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skapa kontakt och föra dialog kring markanvändning, verksamhet o.s.v. Svaipa var dock enda samebyn 
som valde att delta på detta mötet.  
 
Det har även funnits en möjlighet att skriva upp sig på en epostlista för att få mailutskick med 
information vid varje nytt skede i detaljplaneprocessen och mail med information har även gått ut till 
samtliga berörda samebyar.  
 
En hemsida dedikerad till ärendet med information som uppdateras regelbundet har också funnits 
tillgänglig sedan ett tidigt stadie i detaljplaneärendet. Innan ärendet blev aktuellt har även omfattande 
dialoger förts kopplat till översikts- och tillväxtprocessen under 2019–2020, där även detta område ingick 
och kommunen haft dialogmöten med varje sameby flertalet gånger.  
 
I samrådsskedet för denna plan hölls ett öppet samrådsmöte (digitalt) den 2021-02-15 kl. 18.00. Cirka 45 
personer deltog på digitala mötet. Minnesanteckningar från det mötet har sammanställts och finns 
allmänt tillgängliga på www.arvidsjaur.se/VastraGranudden sedan 2021-02-19. Samhällsplanerare på 
samhällsbyggnadsförvaltningen tog även kontakt via telefon med samtliga tre berörda samebyar i 
samband med det formella samrådsutskicket för att höra hur de önskar framföra sina synpunkter och 
ifall de önskade separata samrådsmöten. Svaipa sameby och Mausjaur sameby uttryckte då att man 
gärna träffades fysiskt vid var sitt tillfälle för att förklara samebyns syn på detaljplanen och att 
kommunen sedan upprättar förslag till minnesanteckningar som kan granskas av varje sameby för sig och 
sedan fungera som samebyns yttrande. Västra Kikkejaure sameby framförde vid kontakten med 
samhällsplanerare ett önskemål om att träffa politikerna i miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden. Ett 
specialinsatt samrådsmöte med Västra Kikkejaure och politikerna i nämnden bokades in för att 
tillmötesgå förfrågan. Västra Kikkejaure sameby föreslog då att kommunen även skulle bjuda in de andra 
samebyarna, vilket kommunen också gjorde. Av de tre berörda samebyarna deltog Västra Kikkejaure och 
Svaipa på mötet som hölls 2021-02-25. Minnesanteckningar från mötet skickades ut för kännedom 
(2021-03-02) till samtliga tre samebyar och alla politiker i nämnden.  
 
Västra Kikkejaure valde att själva formulera och skicka in ett separat samrådsyttrande för deras sameby, 
medan övriga samebyar använde minnesanteckningarna från de enskilda samrådsmötena som sina 
yttranden i samrådskedet.  
 
Sammanfattningsvis har det förts en omfattande dialog via både fysiska och digitala möten sedan ett 
mycket tidigt stadie och kommunen har lagt mycket stor vikt vid att informera och kommunicera med 
samtliga parter och intresserade i ärendet via flertalet olika kanaler längs ärendets gång. Kommunen 
anser att samebyns rättigheter gällande inflytande och möjligheter till delaktighet har beaktats sedan ett 
mycket tidigt stadie. Kommunen har också lagt stor vikt vid just dialogen med och informationen till 
samebyarna. 
 
Kommunen har även sedan tidig kontakt med exploatören informerat om vikten av en dialog med 
samtliga samebyar och denne har själv, eller via andra i företaget haft kontakt samt sökt kontakt flertalet 
gånger med samtliga samebyar genom processens gång.  
 
Att detaljplaneprocessen går fort fram är inte detsamma som att underlag hastas fram. Vad gäller att 
olika parter skulle fått olika information ställer sig kommunen frågande till. Information som berör 
planen hanteras enligt plan- och bygglagens process för detaljplaner och kommer samtliga berörda 
tillgodo. 

 
 

http://www.arvidsjaur.se/VastraGranudden%20sedan%202021-02-19
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I minnesanteckningarna från mötet (2021-02-25) finns direkta felaktigheter som samebyn 
inte sagt om ett annat uppsamlingsområde- Grandal att det troligtvis ligger för långt borta för 
att fungera som ersättning för detta vid störningar. Det stämmer att Grandal är ett annat 
uppsamlingsområde inom samebyn men för att ersätta uppsamlingsområdet vid Krokvik 
behövs nya marker i närheten och detta finns inte då uppsamlingsområden behöver 
specifika naturliga funktioner som gör att renarna samlas där av sig själv. 
 

Samebyn har inte påtalat några felaktigheter i samband med att minnesanteckningarna mailades ut för 
påsyn efter mötet. Kommunen rättar minnesanteckningarna nu efter påtalad felaktighet. 

 
 
VK ifrågasätter fortsatt kommunens bedömning att detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan även om länsstyrelsen sagt att det inte kan uteslutas och att det är ett hotell 
och stugor samt fler byggnader (ex. garage) som planeras att byggas utanför sammanhållen 
bebyggelse, 4 kap 34 § PBL. I planbeskrivningen finns en illustration som visar möjlig 
placering av bebyggelse inom planområdet. Den tidigare kallade lodgen är numera en 
hotellbyggnad och det är otydligt vart områden O, p1, e2 osv. är samt vad som innebär med 
byggnadsarea men totalt sett tolkar samebyn det som att det kommer att bebyggas upp till 
4300 kvadratmeter med högsta höjd på 12 meter samt att “mindre” byggnader typ stugorna 
kommer vara på 120 kvadratmeter vardera med en nockhöjd på 9 meter, det är hus och inte 
stugor. Det är alltså ingen liten lodge med några få rum och små stugor som kommer att 
byggas utan det är ett hotell med flera stugor och garage, helt enkelt ett hotellkomplex. 
Detaljplanen omfattar fortfarande inte hela den tomt/mark som bolaget redovisat till samebyn 
att de köpt vilket antyder på att verksamheten kommer att expandera allt eftersom. 
 

En ytterligare illustration har lagts in i planbeskrivningen som visar maxexploatering enligt plankartans 
planbestämmelser, samt vilken planbestämmelse som gäller var. 
 
Detaljplanen reglerar byggrätt för tillfällig vistelse. Det är korrekt att den totala byggrätten inom hela 
planområdet uppgår till sammanlagt 4300 kvadratmeter byggnadsarea (BYA). Den totala byggrätten är i 
sig uppdelad så att 3500 kvadratmeter BYA får uppföras inom en definierad yta av planområdet medan 
den återstående delen av den sammanlagda byggrätten inom fastigheten, dvs. 800 kvadratmeter BYA, 
får uppföras inom en annan definierad yta av planområdet. Inom det område där byggrätten är reglerad 
till högst 800 kvadratmeter BYA får en byggnad inte överstiga 120 kvadratmeter BYA. Regleringen syftar 
till att styra användningen inom den delen av området till exempelvis övernattningsstugor, 
komplementbyggnader eller motsvarande.     
 
Förenklat omfattar byggnadsarea den yta som en byggnad upptar på marken. Till byggnadsarea räknas 
även utkragande delar som överstiger 0,5 meter, exempelvis skärmtak, takutsprång, burspråk, balkonger 
etc. Även carportar och takförsedda vistelseytor, exempelvis uteplatser, ingår i byggnadsarean.  
 
Inom planområdet avses en arkitektonisk utformning möjliggöras som bygger på konstruktionen ”A-
frame”. Beroende av längden på byggnadens gavel- respektive långsidor samt takets lutning kan en 
sådan konstruktion i praktiken innebära att det saknas fasader för beräkning av byggnadshöjd, då taket i 
princip når ned till marknivå. Alternativt kan byggnadshöjden komma att mätas i samma punkt som 
nockhöjden. En kombination av planbestämmelser avseende nockhöjd (9,0 meter) samt minsta takvinkel 
(30 grader), möjliggör en sådan slags tak-/byggnadskonstruktion (A-frame) utan reglering av 
byggnadshöjd. En byggnad inom området där ovanstående bestämmelser gäller måste alltså utföras med 
en minsta taklutning om 30 grader, oavsett typ av byggnad, vilket indirekt är styrande för 
byggnadshöjden.   
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Kartan som redovisas i planbeskrivningen under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” visar del av Västra 
Granudden 1:11 som omfattas av ansökt avstyckning hos lantmäteriet. Reglerade planbestämmelser 
inom planområdet styr tillåten användning och byggrättens omfattning. För vidare frågor kring 
avstyckningen eller lantmäteriförrättningen hänvisas till Lantmäteriet.  
 

Enligt 4 kap 34 § PBL ska ett genomförande av en detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
om planområdet tas i anspråk för ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse. Kommunen har gjort bedömningen att planerad byggrätt, avseende 
ändamål och omfattning, inte bedöms medföra sådan omgivningspåverkan att detaljplanen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen anser med andra ord att planerad byggrätt för tillfällig 
övernattning inte är av en sådan skala att det är att jämställa med ett hotellkomplex eller en stugby. 

 
VK lyfter fortsatt att det är anmärkningsvärt att kommunen trots samebyns synpunkter 
(endast lämpligt för privata fritidshus och att det är inte lämpligt för verksamheter eller 
turistanläggningar) i översiktsplanen pekat ut aktuellt område som LIS-område (Av2c) för 
boende och verksamhet. Länsstyrelsen hade inte fått med sig samebyns synpunkt om 
LIS-området då det inte framgår av planbeskrivningen för aktuell detaljplan eller 
översiktsplanens planeringsunderlag för LIS eller samrådsredogörelsen utan är undangömt i 
ett dokument som heter särskilt utlåtande. I planbeskrivningen uppfattas det nu som att VK 
godtagit (Av2c) som LIS-område och sedan ändrat sig vilket inte är korrekt, samebyn har 
inte godtagit detta område. När översiktsplanen var ute så samråd var det otydliga kartor 
och beskrivningar för LIS-områden samt flera olika dokument vilket samebyn också 
framförde till kommunens samhällsplanerare och planingenjör. Kommunen bedömer att 
LIS-området inte påtagligt försvårar rennäringens bedrivande men redovisar inte vad som 
ligger till grund för bedömningen och menar att fortsatt samråd med samebyarna är viktigt. 
Som VK påpekat ovan så har inte kommunen som samisk förvaltningskommun främjat en 
bra dialog i detta ärende och uppfyller inte heller den lagstiftning som finns som samernas 
inflytande, se särskilt Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
 

Samebyns synpunkter på LIS-området (Av2c) vid samråd och granskning av översikts- och tillväxtplanen 
framgår av planbeskrivningen. Uppgifterna kompletterades i planbeskrivningen inför granskningsskedet. 
Länsstyrelsen har getts möjlighet att ta del av samebyns synpunkter på LIS-området, både i det särskilda 
utlåtande som tillhör översikts- och tillväxtplanen och i planbeskrivningen tillhörande aktuell detaljplan. 
 
Kommunen har pekat ut aktuellt LIS-område i översikts- och tillväxtplanen då det bedömts finnas 
förutsättningar att etablera verksamheter och bostäder i strandnära läge på den aktuella platsen. Av 
översikts- och tillväxtplanen framgår emellertid att fortsatt samråd med samebyarna är viktigt i 
efterföljande planeringsprocess (detaljplanering/förhandsbesked), då det på förhand inte är möjligt att 
känna till den etablering som kan komma att aktualiseras på platsen. I den föreslagna detaljplanen har 
anpassningar av markanvändningen gjorts med hänsyn till rennäringen för att både en blivande 
verksamhet inom planområdet och rennäringen fortsatt ska kunna verka utan påtaglig skada på 
riksintresset eller rennäringens bedrivande.   
 
Det särskilda utlåtandet tillhör översikts- och tillväxtplanen och länsstyrelsen har därmed fått 
information om samebyns synpunkter både i översikts- och tillväxtplaneprocessen och i 
detaljplaneprocessen. 
 
Kommunen har fört omfattande dialog med samebyarna i både översikts- och tillväxtplanens process, 
likväl som i aktuell detaljplaneprocess. Det har funnits möjlighet till både inflytande, möjlighet att lämna 
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synpunkter, ställa frågor, informationsutbyte, samråd med mera flertalet gånger i båda dessa processer 
och kommunen anser att kommunen följer rådande lagstiftning. Kommunen anser att samebyarna och 
deras synpunkter är viktiga och önskar samtidigt fortsatt ha en fungerande dialog med samebyarna då vi 
alla verkar inom samma områden. 

 
En flyttled av riksintresse berörs direkt och ett kärnområde av riksintresse finns drygt 1 km 
öster om området för den föreslagna detaljplanen och eftersom det bara är riksintresse enligt 
3 kap. 5 § miljöbalken och påtagligt kan försvåra rennäringens bedrivande ska företräde ges 
rennäringen. Samebyn ifrågasätter om kommunen har kompetens att bedöma att det inte blir 
påtaglig skada och särskilt när man anser att man som kommun kan skapa egna allmänna 
intressen. De allmänna intressena är beslutade av regeringen och finns i miljöbalken så 
kommunen kan inte själv hitta på att besöksnäringen är ett allmänt intresse. Enligt 
prejudicerande domar som VK hänvisat till i tidigare yttrande kan riksintresse rennäring 
påverkas även om den detaljplan uppförs utanför riksintresseområdet. 
 
Kommunen har inte tagit tillvara på den beskrivningar som VK gjort (varken det muntliga från 
2021-02-25 eller skriftliga som finns i tidigare yttrande) av renskötseln i området eller de 
kumulativa effekterna som samebyn har. Kommunen verkar heller inte förstå innebörden av 
domarna som samebyn hänvisat till. Konsekvenserna inklusive de kumulativa effekterna 
kommer att bli stora för vår sameby, platsen är ej lämplig för hotell- och stugverksamhet för 
turism. 
 
Västra Kikkejaure sameby motsätter sig till att detaljplanen antas dels på grund av att 
samerna inte haft inflytande och dels på grund av att underlaget är undermåligt. Samebyns 
synpunkter har inte blivit tillgodosedda precis som kommunen skriver i 
samrådsredogörelsen. 

Goda förutsättningar och en hållbar utveckling av besöksnäringen är en av de avgörande faktorerna för 
kommunens utveckling, varför kommunen i översiktsplanen framhåller att besöksnäringen är av stort 
allmänt intresse på lokal nivå.  
 
Kommunen förstår innebörden av domarna. Kommunen delar dock inte uppfattningen att 
konsekvenserna av denna förhållandevis småskaliga etablering skulle försvåra rennäringens bedrivande 
på platsen till den grad att det leder till påtaglig skada på riksintresset. Den bedömningen och slutsatsen 
delas även av länsstyrelsen i deras granskningsyttrande.  
 
I detaljplaneprocessen ingår att planen är ute på samråd och granskning där samebyn själva kan 
inkomma med ytterligare fakta, synpunkter och underlag. I båda dessa skeden finns möjlighet att 
inkomma med synpunkter och då även komplettera minnesanteckningarna om samebyn anser att något 
missats. Det har även varit möjligt att påtala felaktigheter som samebyn upptäckt i 
minnesanteckningarna via exempelvis mail när som helst under processens gång. Se även tidigare svar i 
kommunens bemötande. 
 
Kommunen har utbildad personal med mångårig erfarenhet inom planyrket. Även de konsulter som 
anlitats av exploatören har så väl utbildning som erfarenhet av planläggning. I yrket som 
samhällsplanerare/planarkitekt ingår att ha både utbildning och kunskap inom de olika riksintressena, 
även riksintresse rennäring. Utöver detta deltar även tjänstepersonerna från kommunens sida på 
utbildningar och erfarenhetsutbyten när dessa finns att tillgå kopplat till samiska rättigheter och 
rennäring samt tar del av vägledningar och informationsskrifter. De kommunala tjänstepersonerna har 
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Privatperson 

Till mitt sista yttrande vill jag nämna att jag agerar i egenskap av privatperson och inte i föreningarnas regi. 
Det förändrar däremot inte min personliga inställning, utan snarare förstärker den. Jag gläds åt de 
arbetsplatser som uppstår i och med ett hotellbygge. 
 

Skrivelsen påverkar inte planens utformning.  

 

Privatperson 

 
Skrivelsen påverkar inte planens utformning. 

 

Privatperson 

 
Kommunen ansvarar för planläggning av mark- och vattenområden inom kommunen, däribland 
upprättande av detaljplaner. Initiativ till att upprätta en detaljplan i ett visst läge kan ske genom en 
privat aktör, markägare, myndighet eller annan. På liknande sätt som det är möjligt att inkomma med en 
bygglovsansökan råder alltså frihet för företag, privatpersoner eller annan att inkomma med ansökan om 

även tidigare bjudit in Sametinget för att ytterligare fördjupa sin kunskap och förståelse kring 
rennäringen och dess verksamhet i kommunen. Kommunen bjuder också kontinuerligt in till dialog med 
kommunens samebyar för att hjälpa till där vi ser att kommunen kan underlätta för samebyarna. Dessa 
möten är också värdefulla för kommunens representanter för att hålla sig uppdaterade om samebyarnas 
förutsättningar. 
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planbesked för upprättande av en detaljplan. Beslut att inleda planläggning fattas politiskt av 
representanter i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.  
 
Även om vi just nu befinner oss i en pandemi pågår planeringen av framtiden, både för kommun och 
företag. 
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Privatpersoner 

 
Synpunkter på detaljplanen  

Vi önskar härmed ånyo lämna in, och bemöta tidigare synpunkter som skickades in under 

samrådsredogörelsen och de granskningshandlingarna gällande detaljplanen för Västra Granudden 1:11 

i Arvidsjaurs kommun. Vi bifogar kommentarerna från både oss och kommunen sitt sammanhang, för 

Kommunen har belyst både förutsättningar och konsekvenser för riksintresse rennäring i planen och 
utifrån det som framkommit i planprocessen görs bedömningen att planens genomförande inte skulle 
leda till påtaglig skada på riksintresse rennäring. Länsstyrelsen delar också denna bedömningen i deras 
granskningsyttrande.  
 
Kommunen ser positivt på etableringen av fritidshus den senaste tiden i området och ser positivt på en 
vidare utveckling av fritidshus men också permanenta bostäder i området, vilket också lyfts i översikts- 
och tillväxtplanen. Kommunen ser även positivt på etablering av verksamheter i kommunen som skapar 
utveckling i byarna och lokala arbetstillfällen. Tillsammans innebär det ett starkare underlag för att 
behålla tjänster och service till medborgarna. I en kommun med en liten och åldrande befolkning spelar 
alla satsningar roll för att, i första hand, bibehålla servicenivån för medborgarna. Goda förutsättningar 
och en hållbar utveckling av besöksnäringen har definierats som en av de avgörande faktorerna för 
kommunens utveckling, såväl centralt som i byarna. Etableringar av turistföretag i kommunen leder till 
fler besökare och arbetstillfällen, vilket innebär en ökad omsättning inom kommunen som också 
påverkar den kommunala ekonomin i positiv riktning.  
 
Det finns ingen konspiration eller hemlighetsmakeri bakom detta projekt som kommunen är del av och 
att mailet finns med i detta yttrande anser kommunen understryker detta faktum. Detta är ett inkommet 
mail till kommunen och kommunen kan inte styra vad eller hur individer väljer att uttrycka vid kontakt 
med kommunen. Att kommunen har ett trevligt bemötande i kontakt med människor ser kommunen 
som något positivt och självklart, oavsett person eller synpunkt i sak.  
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att därmed underlätta förståelsen och genomläsningen. I det följande kommer vi att bemöta kommunens 

kommentarer på de synpunkter vi tagit upp, utifrån dessa sammanfattande rubriker:  

 Översvämningsrisk.  

 Miljöpåverkan.  

 Exploatörens verksamhet.  

 Fastighetsägare. 
 

 
Översvämningsrisk  

Vi anser att den föreslagna bebyggelsen på fastigheten Västra Granudden 1:11 är direkt olämplig för 
bebyggelse på grund av att marken är vattensjuk. Till kommunens och exploatörens kännedom bör 
noteras att fastigheten Västra Granudden 1:11 1955 pga. av vattenkraftsutbyggnaden löstes in av det 
dåvarande kraftverksbolaget. De omfattande vattenregleringarna av Storavan ansågs vid tiden vara så 
stora att bebyggelsen på platsen riskerade betydande översvämningar. De dåliga markförhållandena är 
naturligtvis en konsekvens av att fastigheten i perioder varit utsatt för höga vattennivåer, och därvidlag 
en gång i tiden löstes in från den dåvarande fastighetsägaren. Det faktum att Västra Granudden 1:11 
lösts in pekar naturligtvis, dels på vilka betydande risker bebyggelse av fastigheten anses utgöra med 
avseende på t.ex. människors hälsa eller säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion. Men 
den tidigare inlösen av fastigheten ger dels också vid handen orsaken till att markförhållandena vid 
Västra Granudden 1:11 är direkt olämpliga för bebyggelse. Vi är av den uppfattningen att etablerandet 
av en turism och hotellverksamhet på en fastighet som tidigare exproprierats på grund av att marken 
ej bedömts tåla någon form av bebyggelse är ytterst ogenomtänkt. Det finns följaktligen alltför stora 
risker med etablerandet av en hotell verksamhet med betydande miljöpåverkan på Västra Granudden 
1:11, eftersom de dåliga markförhållandena en gång i tiden orsakats av betydande översvämningar. 
Unika oersättliga miljövärden skulle pga. av etableringen av hotell verksamhet på fastigheten kunna 
komma till skada på grund av översvämningsrisken och dåliga markförhållanden. 
 
Kommunens kommentarer Skellefteälvens Vattenregleringsföretag har enligt deldom 7 mars 1958 

från vattendomstolen blivit ålagda att lösa in fastigheten med hänvisning till att skadorna av regleringen 

på fastighetens inägomark blir så stora att de medföra synnerligt men för jordbruksdriften. I oktober 

samma år fick Skellefteälvens Vattenregleringsföretag lagfart på fastigheten. Mangårdsbyggnaden och 

några av ekonomibyggnaderna blev kvar, tanken med detta var att de skulle användas för 

fritidsändamål, enligt Skellefteälvens Vattenregleringsföretag. I september 1964 köptes fastigheten 

tillbaka av de tidigare ägarna igen. Sammanfattningsvis så skedde inlösningen av fastigheten inte på 

grund av att den var olämplig för bebyggelse utan för de skador som regleringen skulle kunna ge på 

fastighetens dåvarande jordbruk.  

Kommunen anser inte att det föreligger någon risk för människors hälsa eller säkerhet, risk för olyckor 

eller erosion kopplat till fastigheten i sig eller till genomförandet av detaljplanen. Det finns en möjlig 

översvämningsrisk och den behandlas i planhandlingarna. Det har därav även förts in ett antal 

planbestämmelser i plankartan för att säkra tillkommande bebyggelse utifrån just översvämningsrisken. 

Utifrån markförhållanden och tidigare nämnda aspekter både i yttrandet och bemötandet anses 

kommunen inte att marken skulle vara olämplig för bebyggelse enligt planen.  

Varken kommunen eller länsstyrelsen har identifierat någon risk att oersättliga miljövärden skulle gå 

förlorade till följd av planens genomförande (eller översvämningar).  
 
Våra synpunkter på kommunens kommentarer gällande översvämningsrisk När fastigheten Västra 

Granudden 1:11 köptes tillbaka 1964 av de tidigare ägarna, gjordes det knappast utan något som helst 

förbehåll från Skellefteälvens Vattenregleringsföretag. Sannolikt fick de skriva under någon form av 
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förbehåll som innebar att Skellefteälvens Vattenregleringsföretag fick dämma upp till högsta nivån 

+420.00m, och om vattennivån skulle stiga därutöver vart kraftverksbolaget antagligen befriat från 

skadeståndsskyldighet vid översvämningar. Inlösandet av fastigheten och det senare återköpet 1964 med 

ett sannolikt förbehåll, tycker vi i sak säger en hel del om platsens lämplighet för etablerandet av en  

turism- och hotellverksamhet. Till skillnad mot kommunen tycker vi inte att det saknar betydelse i 

sammanhanget. Det faktum att kommunen fört in ett antal planbestämmelser i plankartan för att säkra 

tillkommande bebyggelse utifrån just översvämningsrisken, innebär ju indirekt att kommunen har ändrat 

sig vad gäller den potentiella översvämningsrisken. Det finns numera en möjlig översvämningsrisk 

enligt kommunen, och frågan är om den här s.k. möjliga översvämningsrisken har förändrats då mot nu. 

Vad vi kan utläsa så har säkerhetsmarginalerna som inrättats för översvämningsrisker vid Storavan inte 

förändrats nämnvärt, trots att det förändrade klimatet i nutid med t.ex. mer extremväder, och osäkerhet 

kring vind och vågeffekter rimligen på sikt borde innebära en ökad risk för översvämningar. En ökad 

kalkylerad risk av det senare kan ju naturligtvis som vi ser det alltjämt få konsekvenser för människors 

hälsa eller säkerhet, risk för olyckor eller erosion som är kopplat till fastigheten.  

 

Vid genomläsning av samrådsredogörelsen konstaterar Länsstyrelsen för det första att beskrivningar av 

naturmiljön är mycket kortfattad i detaljplanen, och att den måste utökas. För det andra fastslår de också 

att det saknas beskrivningar i detaljplanen hur den tänkta exploateringen kan komma att påverka de 

olika naturmiljöerna i området. Det är ju ytterst svårt att säga om det finns några oersättliga miljövärden 

eller inte som skulle kunna gå förlorade eller ej. Kommunen bedömer att så inte är fallet, medans 

däremot Länsstyrelsen tycks anse att detaljplanen med avseende på miljövärden är för dåligt 

underbyggd och behöver kompletteras för att kunna bedömas. Att kommunen inte identifierat några 

oersättliga miljövärden, innebär ju inte implicit att de inte finns några oersättliga naturvärden som kan 

gå förlorade till följd av exploateringen. Just det faktum att kommunen faktiskt inte känner till vilka 

eventuella naturvärden som skulle kunna vara hotade, utgör de facto ett bra argument för att göra en 

grundlig och systematisk miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att utröna hur det faktiskt förhåller 

sig.  

 

I kommunens översikts- och tillväxtplan anges att översvämningsrisk ska beaktas vid eventuell 
exploatering inom det aktuella LIS-området. Översvämningsrisken har således varit ett känt faktum 
sedan inledningen av detaljplanarbetet. Att risken för översvämning ska hanteras i en planprocess 
innebär inte per automatik att platsen är olämplig för byggnation i sin helhet.  I det aktuella planförslaget 
har hänsyn till översvämningsrisken beaktas genom reglering av planbestämmelser anpassade utifrån 
bedömd riskbild och topografi samt med hänsyn till klimatförändringar. 
 
Det finns inte tillräcklig grund för att anta att planens genomförande kan antas leda till betydande 
miljöpåverkan och en MKB har därför inte upprättas. Av länsstyrelsens granskningsyttrande framgår inga 
kvarstående invändningar angående beskrivningen av naturmiljön i förslaget.  

 
 
Miljöpåverkan  

Vi tycker att detaljplanen saknar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för etablering av hotell- och 
turismverksamhet på Västra Granudden. Projektets omfattning kommer som vi ser det att leda till en 
betydande miljöpåverkan, och därav anser vi att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning är 
nödvändig för en korrekt handläggning av projektet. 
 
Kommunens kommentarer Enligt 4 kap 34 § PBL ska en genomförandet av en detaljplan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan om planområdet tas i anspråk för ett hotellkomplex eller en 

fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse. Kommunen har gjort 
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bedömningen att planerad byggrätt, avseende ändamål och omfattning, inte bedöms medföra sådan 

omgivningspåverkan att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen anser 

med andra ord inte att föreslagen byggrätt är av sådan skala och omfattning att det är att jämställa med 

ett hotellkomplex och har därav inte upprättat en MKB.  
 
Våra synpunkter på kommunens kommentarer gällande miljöpåverkan Vi delar inte kommunens 

bedömning enligt 4 kap 34 § PBL att exploateringen av Västra Granudden 1:11 ska betraktas som ett 

småskaligt hotellkomplex, och att det därav ej är nödvändigt med en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). Med stöd av t.ex. 6 kap 5-6 §§ miljöbalken skulle det vara möjligt att hävda motsatsen, dvs. att 

exploateringen skulle kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Vi tycker t.ex. att det är en 

definitionsfråga om vad som ska betraktas som småskaligt, och storskaligt i förhållande till platsens 

planerade verksamhet och nyttjande. Vi tycker snarare att den här etableringen är att betrakta som 

storskalig utifrån platsens lokalitet och planerade verksamhet. I det här fallet rör det sig inte om ett 

fritidshus till, utan om 25-30 hotellgäster med tillhörande anläggningar, på en plats som idag knappt har 

någon större miljöpåverkan av mänsklig aktivitet. Vi anser i likhet med Länsstyrelsen att en betydande 

miljöpåverkan inte kan uteslutas, och därav borde rimligen en kompletterande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras så att inte oersättliga miljövärden går förlorade till 

följd av exploateringen.  
 
Vi tycker avslutningsvis att det borde ligga i kommunen och exploatörens egenintresse att få en riktigt 

korrekt faktabaserad genomlysning vad gäller projektets påverkan på miljön. Vi ifrågasätter kommunens 

professionella kompetens vad gäller handläggningen av miljöfrågan, vilket kanske allra bäst 

exemplifieras vad gäller frågan rörande förorenad mark. Vad vi förstår bygger kommunens bedömning i 

stort sett på en ganska enkel okulär miljöundersökning, utan att några som helst markprover eller 

analyser har gjorts. Vi skulle närmast vilja beskriva denna ytterst begränsade miljöutredning som i det 

närmaste undermålig. Vi tycker det skulle vara önskvärt att kommunen gjorde en fullständig 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB), för att ha därmed ha ett mer vetenskapligt förhållningssätt, som 

sedan kan bilda ett mer faktabaserat och välgrundat underlag i den vidare beslutsprocessen.  
 

Att det finns åsikter kring att marken skulle vara förorenad är inte samma sak som att den är förorenad. 
Kommunen förstår oron kring förorenad mark på fastigheten och frågan har, från första tipset, tagits på 
allvar. Kommunen har tagit del av vittnesmål, foton, information och tips som inkommit gällande frågan 
om förorenad mark. Kommunen har varit på platsen, inspekterat och utrett frågan enligt gällande praxis. 
Det finns inga konkreta uppgifter (annat än hörsägen) om plastbåtstillverkning som kom i samband med 
att en entreprenör visade intresse av att bygga hotell på fastigheten. Båttillverkarna är alla avlidna och 
de uppgifter som lämnats via hörsägen har varit motsägelsefulla. Tre personer har lämnat uppgifter om 
att de är säkra på att ingen tillverkning skett på fastigheten och en person har meddelat att man hört en 
person nämna att man tillverkade plastbåtar där. Ladugården som den är utformad gör att kommunen 
bedömer att den typen av tillverkning inte varit möjlig den kalla årstiden. Det skulle kunna vara om det är 
någon prototyp som tillverkats, men det innebär inte att fastigheten är förorenad för det. Växtligheten 
vid fastigheten är normal och de tunnor som förvarades på fastigheten var hela och stod inomhus. Efter 
en genomgång av kunskapsläget avseende hur plastbåtar tillverkades historiskt tillbaka i tiden framgår 
att den största risken är ur arbetsmiljösynpunkt. De ämnen som används som tillsatser är lättflyktiga och 
avdunstar lätt. Aceton bryts ned på ca 28 dygn vid tillgång på syre. Aceton skall naturligtvis inte släppas 
ut i sjöar och vattendrag, men den är dock biologiskt nedbrytbar och bioackumuleras ej. Lämpliga 
lösningsmedel ur miljösynpunkt är alkoholer och aceton. Dessa föreningar har inga kända negativa 
effekter på miljön. När det gäller isopropanol löser sig produkten i vatten. Eventuellt produktspill 
avdunstar inom ett dygn. Även styren är biologiskt lättnedbrytbart. Det gör också att om någon prototyp 
skulle ha tillverkats på aktuell fastighet, vilket vi inte har några konkreta uppgifter om, så är 
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bedömningen att det eventuella spill som skulle kunna ha uppstått för länge sedan är borta. Därav har 
inte heller några markprover tagits. Av det samlade underlag som finns i miljöärendet, se även 
information i samrådsredogörelsen och planbeskrivningen kring detta, tyder alltså inget konkret på att 
marken är förorenad. Vidare frågor och synpunkter kring markförorening kan tas med miljökontoret. 
 
Kommunen anser att planprocessen är korrekt hanterad och står bakom gjorda bedömningar. Se även 
svar i tidigare kommentarsruta. 

 
Exploatörens verksamhet  

Vi tycker att den föreslagna detaljplanen i stor utsträckning saknar alla former av krav från kommunens 
sida vad gäller vilken verksamhet exploatören tänkt bedriva? Efter vad vi har förstått har exploatören 
för det första aldrig tidigare sysslat med hotell- och turismverksamhet. Utan det har snarare rört sig 
om eventverksamhet med bilar i fokus. Varför vill han nu plötsligt syssla med småskalig 
turistverksamhet med fokus på naturupplevelser, och inte bilkörning på is som exploatören vanligtvis 
bedriver? För det andra är det verkligen möjligt att få ekonomisk lönsamhet i detta småskaliga hotell- 
och turismprojekt? Hotell- och turismverksamheten ska ju inte vara öppet året runt. Finns det en dold 
agenda från projektörens sida, som i det långa loppet innebär t.ex. bilkörning eller biltestverksamhet? 
För det tredje finns det ju redan motsvarande anläggningar i regionen för denna typ av 
turismverksamhet. För att avslutningsvis summera upp våra synpunkter så tycker vi att Arvidsjaur 
kommun lite mer stringent och utförligt i detaljplanen borde redovisa exploatörens tänkta verksamhet. 
Det skulle som vi ser det i så fall vara önskvärt att skriva någon form av exploateringsavtal med 
exploatören, så att det i inte på fastigheten Västra Granudden 1:11 slutar med att verksamheten blir 
något helt annat än vad det från början var planerat för. 
 
Kommunens kommentarer Kommunen kan inte styra vilken verksamhet ett företag vill ha, hur denne 

bedriver det eller vilka denne väljer att samarbeta med. Om företaget får ekonomi i sin verksamhet är 

inte en fråga för kommunen. Kommunen styr markanvändningen på platsen och vad samt hur mycket 

som är tillåtet att bebygga. Verksamheten som planeras är småskalig och exploateringen är enligt 

föreslagen detaljplan begränsad.  

 

Planen medger ingen biltestverksamhet eller motorbanor och detta har inte heller varit aktuellt i detta 

ärende.  

 

Det stämmer att det finns andra aktiva turistföretag inom kommunen och regionen. Besöksnäringen 

sammantaget utgör en av kommunens största branscher och är ett av de tillväxtområden som bedöms ha 

de bästa förutsättningarna att utvecklas, såväl under sommar- som under vintersäsongen. En av de 

avgörande faktorerna för kommunens utveckling är fortsatt goda förutsättningar och en hållbar 

utveckling av besöksnäringen. Fler turistföretag skapar förutsättningar för en bibehållen eller utvecklad 

service och fler arbetstillfällen i hela Arvidsjaurs kommun. Detta sammantaget påverkar den 

kommunala ekonomin i positiv riktning. Kommunen bedömer därför att besöksnäringen är av stort 

allmänt intresse och aktuell detaljplan bedöms bidra till detta.  
 
Våra synpunkter på kommunens kommentarer gällande exploatörens verksamhet När vi nu har 

tagit del av samrådsredogörelsen och granskningshandlingar gällande detaljplanen för Västra 

Granudden 1:11, är det intressant att notera att kommunen bedömer att det allmänna intresset i det här 

fallet sammanfaller med enskilda intressen i stort. Med utgångspunkt i det här lokala perspektivet ses 

prioriterandet av utvecklingsområden som turism- och besöksnäringen både som ett enskilt och ett 

allmänt samhälleligt intresse, för att det sammantaget gynnar den kommunala ekonomin i en positiv 
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riktning. Det är självklart att allmänna och enskilda intressen å ena sidan utifrån det här perspektivet kan 

ses sammanfalla, och därigenom sammanjämkas t.ex. med avseende på samernas riksintressen. Men 

samrådsredogörelsen yttranden utmärks å andra sidan också av att övervägande delen av de enskilda 

intressena står i motsatsställning till samhällets övergripande mål.  
 
Vi delar inte Arvidsjaurs kommuns positiva syn på detaljplanen, och att det är möjligt att bara 

sammanjämka de allmänna och enskilda intressena. Vi tycker att samrådsredogörelsen och 

granskningshandlingarna i stort karakteriseras av det faktum att kommunen, driver de allmännas intresse 

för hårt gentemot de synpunkter och önskemål som enskilda sakägare fört fram. Det handlar inte som vi 

ser det så mycket om att det är renodlade enskilda intressen som står mot allmänna samhälleliga mål, 

utan snarare blandade gemensamma mål som att t.ex. skydda och upprätthålla miljövärden, samernas 

riksintressen. Samtidigt som samrådsredogörelsen också utmärks av olika prioriteringar från respektive 

parter.  

 

Att göra dessa intresseavvägningar inom ramen för det kommunala planmonopolet ställer som vi ser det 

stora krav på de kommunala planerarna- och beslutfattare, där det gäller att kunna väga och medla 

mellan olika intressen. I det här fallet tycker vi efter att ha läst samrådsredogörelsen att det är ganska 

uppenbart att marknadens ekonomiska krav och behov verkar vara överordnade. Medan däremot 

allmänna samhälleliga mål som t.ex. skydda och upprätthålla miljövärden är underordnade, samtidigt 

som det också tycks saknas en strävan att tillgodose och minska olägenheterna för enskilda sakägare.  

 

Planering handlar till stor del om att väga olika intressen mot varandra vilket kommunen gjort i detta 
planarbete. Stor del av kommunens yta är obebyggd. Det finns massiva ytor att idka friluftsliv på inom 
kommunen och utveckling behöver ske någonstans. Det är viktigt att vi alla värnar om natur, djur, miljö 
och vår gemensamma framtid på samma gång. Utifrån det som framkommit i planprocessen visar det 
inte på att planerad markanvändning inom föreslaget planområde inte är lämplig utifrån de 
hänsynstaganden som kommunen ska ta ställning till enligt rådande lagstiftning.  
 
Detta område är utpekat som LIS-område sedan tidigare i kommunens översikts- och tillväxtplan, ett 
område för just utveckling. Redan där har hänsyn tagits till alla riksintressen (finns många olika som 
berör kommunen på olika sätt), avvägningar gjorts och andra planeringsaspekters vägts in i den 
bedömningen.  
 
Etableringen bedöms som småskalig, kommer till i ett sammanhang med bebyggelse i området och 
exploateringen är enligt föreslagen detaljplan begränsad. Planförslaget bedöms inte heller påverka 
rekreationsmöjligheterna i närområdet negativt.  
 
Kommunen anser inte att det saknas ”en strävan att tillgodose och minska olägenheterna för enskilda 
sakägare”. Samtliga synpunkter är viktiga och tas på största allvar. Däremot instämmer kommunen inte 
alltid med sakägarnas bedömningar gällande vilka konsekvenser ett genomförande av planen skulle få. 

 

Resonemanget att Arvidsjaurs kommun inte har möjlighet att styra vilken verksamhetsinriktning ett 

företag vill ha, eller hur denne bedriver det eller vilka denne väljer att samarbeta är ju en sanning med 

modifikation. Att det på Västra Granudden 1:11 projekteras för ett hotell och turismverksamhet är ju 

knappast en slump. Etablerandet av den planerade anläggningen ligger ju i linje med den politiska 

viljeinriktningen, dvs. att främja turism- och besöksnäringen inom ramen för Arvidsjaurs kommun. Det 

kommunala planmonopolet erbjuder ju kommunen indirekt att styra vilken verksamhet som ska 

etableras på platsen. I det här fallet handlar det ju knappast om att det är systematiska påtryckningar från 

allmänheten som ligger till grund för exploateringen av Västra Granudden 1:11, utan snarare är det 
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kommunens och marknadens krav och behov som är styrande. Om nu kommunen skulle komma att yrka 

bifall till ett antagande av detaljplanen, vidhåller vi att det finns en betydande risk för att det på 

fastigheten Västra Granudden 1:11 slutar med att verksamheten blir något helt annat än vad det från 

början var planerat för.  
 

Det stämmer att det skulle kunna bli en annan verksamhet på platsen i framtiden om nuvarande 
exploatör inte genomför planen. Detta har också nämnts på tidigare möten med allmänheten. 
Detaljplanen styr dock vilken typ av utveckling som tillåts inom planområdet och vad som är tillåtet att 
bygga, oavsett vilken verksamhet eller verksamhetsutövare det är.  

 
Fastighetsägare  

I egenskap av fritidshusägare av fastighet Lilla Bäcknäs 1:3 som på ena sidan är närmaste grannar till 
det planerade projektet, så känner vi en stor oro över att den planerade verksamheten på Västra 
Granudden 1:11 ska leda till ökade störningar i detta natur- och rekreationsområde. Det senare gäller 
inte bara för störningar under själva byggprocessen, utan även i form av ökad vägtrafik samt 
motortrafik som t.ex. skoteråkning, motorcykel, båttrafik, vattenskotrar, bilkörning etc. En ökad grad 
av s.k. småskalig turism leder indirekt även till en ökad grad av mänsklig aktivitet i närområdet, vilket 
givetvis innebär konsekvenser för oss som fritidshusägare. 
 
Kommunens kommentarer En verksamhet på platsen kan leda till ökan mänsklig aktivitet, vilket även 

ytterligare fritidshus kan göra. All den verksamhet (förutom vattenskoterkörning) som nämns ovan kan 

ske på platsen och i området oberoende av om denna plan genomförs eller om just denna verksamheten 

kommer till eller ej. Det som planprocessen prövar är markens lämplighet för den användning som 

föreslås. I detaljplanen regleras markens användning samt tillåten byggrätt. Byggrättens storlek kan på 

så vis regleras för att styra alt. begränsa en verksamhets storlek, vilket gjorts i aktuellt 

detaljplaneförslag.  

 

Skotertrafik förekommer redan idag i området kring Storavan. Detaljplanens genomförande anses inte 

bidra till en ökad ljudbild i området.  

 

Vad gäller vattenskoter: Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det endast är 

tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag 

från det generella förbudet. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att körning med vattenskoter är 

tillåten utanför de allmänna farlederna i Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommun. Inga andra 

områden är alltså tillåtna.  

 

Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt.  
 
Våra synpunkter på kommunens kommentarer gällande fastighetsägare Som enskilda sakägare 

anser vi ju ha ett berättigat intresse av att ha en så god närmiljö som möjligt, och därmed kan vi ju i 

sammanhanget hävda att vi ska kunna besvära oss mot störningar. Frågan handlar egentligen om hur 

stora förändringar i närmiljön ska vi förväntas tåla till följd av exploateringen. Exploateringen av Västra 

Granudden 1:11 rör sig ju knappast om några ytterligare fritidshus till i närområdet, utan det rör sig om 

en hotell- och turismverksamhet av en skala som aldrig tidigare funnits på platsen eller i närområdet. Att 

som kommunen försöka jämställa graden av ökad mänsklig aktivitet med ytterligare fritidshus 

ifrågasätter vi starkt. En ökad grad av mänsklig aktivitet i närområdet, innebär naturligtvis konsekvenser 

för närmiljön i området, och för oss som fritidshusägare.  
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Av yttrandet framgår inte innebörden av konsekvenser i närområdet som synpunktslämnaren hänvisar 
till eller vad dessa konsekvenser innebär för synpunktslämnaren i form av fritidshusägare. Planområdet 
angränsar inte till någon bostadsfastighet och innebär inte någon omedelbar påverkan på grannliggande 
fastigheter för bostadsändamål.  
 
Omvandlingar i närmiljön till följd av en detaljplan kan innebära förändringar som de som berörs eller de 
som anser sig berörda av detaljplanen, kan bedömas behöva tåla. Kommunen bedömer att den aktuella 
detaljplanens genomförande inte innebär någon betydande olägenhet för sakägare, närboende eller 
fritidshusägare. 
 
Kommunen vidhåller fortfarande bedömningen att utvecklingen på platsen är småskalig.  

Privatperson 

Brister i handläggning och detaljplanens innehåll och 
utformning 
Kommunen har i media själv beskrivit sig själv som oerhört transparant i detta ärende. Att 
man ansträngt sig till det yttersta. Kommunen har också sagt att man håller sig opartisk i 
förhållande till exploatören. Det kan ifrågasättas, vilket beskrivs nedan. 
 
1. Ja, kommunen bjöd in till ett informationsmöte tidigt i processen. Mötet hölls den 
12 oktober i Medborgarhuset. Det var ju bra. Men det kommunen inte berättar är att 
detta möte kom till efter att upprörda stugägare skickat in en protestlista mot det 
planerade bygget av en turistanläggning på Västra Granudden 1:11. Stugägarna 
hade inte fått veta om dessa exploateringsplaner från kommunen, utan av en lokal 
person som gästade ett möte i den lokala intresseföreningen. Samma person 
påbörjade strax efter mötet att röja, bränna stora högar, samt riva den befintliga 
ladugården på Västra Granudden 1:11 för att förbereda för det kommande bygget. 
Upprörda stugägare rapporterade då till kommunen att det brändes virke och annat 
skräp (det handlade inte om trädgårdsavfall) under flera dagar i rad - så pass stora 
brasor att de först trodde att det var en skogsbrand. De rapporterade också till 
kommunen att röjningen skedde på en tomt som var en enda röra av skrot och 
miljöfarligt avfall. När sedan protestlistan med en underskrift av ca 90 personer också kom in, 
skickade kommunen ut en inbjudan till ett fåtal personer om ett informationsmöte. I inbjudan stod 
det visserligen att alla som ville kunde anmäla sig. Problemet var bara att denna inbjudan gick ut 
några få dagar innan det fysiska mötet skulle hållas (det fanns ingen möjlighet att delta digitalt). 
Eftersom inbjudan som sagt endast hade skickats till ett fåtal personer blev det verkligen bråttom 
att hinna sprida informationen vidare till alla berörda, så att de skulle kunna anmäla sig inom den 
deadline som kommunen satt upp (vilket såklart inte lyckades). 
 

Att en lokal person på ett tidigt stadie gästat ett möte i en lokal intresseförening och informerat om en 
exploateringsidé i området ser inte kommunen som något negativt. Att entreprenören informerat 
mötesdeltagare om en idé alt. en planerad/kommande åtgärd kan betraktas som positivt snarare än 
negativt. När det blivit ett ärende hos kommunen och kommunen fått information om att det fanns ett 
intresse av att få veta mer i frågan agerade kommunen utifrån det. Kommunen gick ut med en inbjudan 
till bl.a. de närmaste fastighetsägarna, Renvikens/Storavans intresseförening, fiskerättsföreningen och 
kontaktpersonen för den namninsamling som vi fått in. Beslutet om att ha två tidiga informationsmöten 
togs eftersom det gick rykten med felaktig information kring ärendet och det ansågs viktigt att nå ut med 
korrekt information om ärendet, ta del av synpunkter och besvara eventuella frågor. Inbjudan gick ut 
den 5 oktober och första mötet hölls den 12:e oktober. På grund av det förhållandevis korta varslet och 
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rådande pandemi, gick även en inbjudan ut till ett digitalt möte kort därefter. Inbjudan fanns även med i 
minnesanteckningarna från det fysiska mötet samt annonserades på kommunens hemsida. Detta möte 
står även nämnt i handlingarna som varit ute på granskning och det finns minnesanteckningar från båda 
mötena, samt från samrådsmötet, på hemsidan www.arvidsjaur.se/VastraGranudden. 
 
Kommunen fick in information om eldning på fastigheten och kontaktade berörda med information om 
att detta inte var tillåtet varvid eldningen upphörde.   

 
 
2. Redan den 18 augusti 2020 beviljar en bygginspektör på kommunen exploatörens 
ansökan om strandskyddsdispens för “Turistanläggning, lodge, garage och 10 
stugor”. Beslutet togs inte av nämnden utan som delegationsbeslut av 
bygginspektören. I beslutet nämns ingenting om riksintresseområdet för rennäring. 
Bygginspektören anger att “på platsen består vegetationen till mesta delen av 
vildvuxen björk och buskar enligt bilder tagna vid platsbesök 2020.08.13”. 
Den 19 augusti 2020 skickar bygginspektören en kopia på beslutet om 
strandskyddsdispens till Länsstyrelsen i Norrbotten. Länsstyrelsen har rätt att 
överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från att kommunen 
inkommit med sitt beslut. 
Den tredje september 2020 skickar bygginspektören ett meddelande till 
Länsstyrelsen om att hen återkallar beslutet att bevilja strandskyddsdispens 
“eftersom Länsstyrelsen rekommenderar detaljplaneläggning”. Länsstyrelsen 
bekräftar och avslutar ärendet. Med andra ord hade exploatören fått rätt att 
uppföra en turistanläggning på fastigheten utan att ha någon dialog med 
grannar, om inte Länsstyrelsen hade rekommenderat detaljplanehandläggning. 
 

Beslut om detaljplaneläggning för aktuellt planområde har föregåtts av handläggning av förhandsbesked 
och upphävande av strandskyddsdispens för turistanläggning under sommaren 2020. Rågrannar och 
berörda samebyar blev underrättade i frågan om förhandsbesked, beslut om strandskyddsdispens 
skickades till länsstyrelsen. Under ärendets behandling meddelade länsstyrelsen 2020-08-31 att de 
rekommenderar detaljplaneläggning då anläggningen kan uppfylla kriterierna i PBL 4 kap 2 § punkt 1. 
2021-09-03 återkallades förhandsbesked och strandskyddsdispens och något beslut om dessa fattades 
därmed inte. Kommunen beslutade istället att ställa sig positiv till att en detaljplaneprocess påbörjades.  

 
3. Kommunen undviker i samrådsredogörelsen att nämna uppgifter som talar för att det 
kan finnas risk för föroreningar på Västra Granudden 1:11. Och de få uppgifter som 
nämns beskrivs på ett avfärdande sätt. 
 
Det är ledsamt att se hur kommunen bemöter olika vittnesuppgifter. Uppgifter som 
kommer från en av delägarna som sålt (eller ska sälja) Västra Granudden 1:11 till 
exploatören beskrivs som trovärdiga (personen är säker på att det inte har tillverkats 
plastbåtar på fastigheten). Däremot avfärdas en person som också har varit gift med 
en av båtbyggarna på ett ovärdigt sätt, när hen vittnar om att hens man har berättat 
för hen att de tillverkade plastbåtar på Västra Granudden. Dessa uppgifter beskrivs 
som att “en person har meddelat att man hört en person nämna”. Är det verkligen 
kommunens sak att bedöma om någons trovärdighet är större än någon annans? 
Ska inte kommunen undersöka marken vid minsta misstanke? Dessutom - ser 
man inte de fysiska bevisen i form av glasfiber nedtrampat i marken som ett tecken 
på att det vittnesmål som säger att det har tillverkats plastbåtar på platsen, talar 
sanning? 

http://www.arvidsjaur.se/VastraGranudden
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Kommunen säger alltså i Samrådsredogörelsen att “Det finns inga konkreta uppgifter 
(annat än hörsägen) om plastbåtstillverkning…”. Detta är felaktigt. Kommunen har 
fått se bilder inifrån ladugården där man tydligt kan se glasfiber som är nedtrampat i 
marken. Detta nämns alltså inte någonstans i redogörelsen och ses tydligen inte som 
något bevis. Under en av de dialogmöten som kommunen hade med stugägare i 
höstas togs detta upp av en av deltagarna, varvid en representant från kommunen 
kom med teorin att glasfibret kanske hade följt med när man flyttade grejer från 
båtfabriken i samhället till ladan när verksamheten i samhället lades ned. Med andra 
ord är kommunen fullt medveten om att det visst finns tydliga tecken på tillverkning (i 
någon grad), utan att nämna det med ett ord i samrådsredogörelsen. 
 
Andra tecken på förorening som kommunen själv har noterat i sin inspektion av 
platsen nämns inte heller. Man har hittat oljespill på två platser och gamla oljefilter i 
en cementring vid inspektionen. Samtidigt konstaterar man att man inte kunnat göra 
en fullkomlig inspektion (varken inne i ladan eller ute på gården) då man inte kunde 
se hela golvet respektive marken på grund av massa bråte. Och det är ju inte så 
konstigt att man inte kunnat göra en fullständig inspektion om man tittar på de bilder  
som bifogats i samrådsredogörelsen. Oljespillet är en markförorening/miljöskada 
enligt miljöbalken. De kemikalier som påträffats uppfyller kriterierna för s k 
förvaringsfall och är därmed klassad som pågående miljöfarlig verksamhet enligt 
Miljöbalken. 

I den sammanfattande bedömningen i miljökontorets inspektionsrapport (som yttrandet hämtat 
information ifrån står även följande:  
Något synligt oljespill eller spill från andra kemikalier kunde inte ses på fastigheten, bortsett från ett 
oljespill på ca 2x2 dm framför ladugården. Inne i ladugården fanns även oljespill på en plats. 
Undertecknad har informerat XX att om oljespill hittats på marken och den oljeförorenade marken måste 
tas bort från fastigheten till en godkänd mottagningsanläggning.  
Lysrör måste även lämnas in som miljöfarligt avfall. Undertecknad har erhållit uppgifter från 
återvinningscentralen i Arvidsjaur om att ca 30-40 tomma gamla tunnor från Västra Granudden lämnats 
in på återvinningscentralen under augusti månad 2020. Tunnor med innehåll av farligt avfall har vid två 
tillfällen lämnats in till återvinningscentralen av XX. 
 
De små rester av spill som noterats tillhör miljöärendet och behandlas därigenom. Det är inget hinder för 
att fortsätta med detaljplaneprocessen eller något som innebär att marken inte är lämplig för sitt 
ändamål. Däremot ska oljespill alltid hanteras på ett korrekt sätt och här lämnas in på en godkänd 
mottagningsanläggning. 
 
Båttillverkarna är alla avlidna och de uppgifter som lämnats via hörsägen har varit motsägelsefulla. Tre 
personer har lämnat uppgifter om att de är säkra på att ingen tillverkning skett på fastigheten och en 
person har meddelat att man hört en person nämna att man tillverkade plastbåtar där. Ladugården som 
den är utformad gör att kommunen bedömer att den typen av tillverkning inte varit möjlig den kalla 
årstiden. Det skulle kunna vara om det är någon prototyp som tillverkats, men det innebär inte att 
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Dessutom står det i inspektionen att tunnorna samlats i ladan för borttransport. I 
samrådsredogörelsen är det istället skrivet på ett sätt så att man får intrycket av att 
tunnorna alltid har förvarats inomhus (vilket de alltså kanske inte har). 
 
Regnr. 
2020-685 
Tjänsteskrivelse om inspektion angående klagomål på rivning av gammal 
ladugård vid fastigheten Västra Granudden 1:11. 
(genomförd 200903) 
 
“Inne i ladugården fanns några stora tunnor som har innehållit kemikalier (troligtvis 
olja) och ett 15-tal mindre tunnor och dunkar innehållande olika kemikalier. Dessa 
hade ställts tillsammans inne i ladugården inför borttransport. 
 
Inne i ladugården fanns det endast på ett ställe där det fanns spill av olja i övrigt 
kunde inget oljespill eller spill från andra kemikalier ses på ladugårdens golv. Dock 
var inte hela golvet synligt. 
 
Utomhus hade gamla oljefilter samlats ihop i en cementring, dessa oljefilter hade 
troligtvis funnits i cementringen under många år. 
 
Det fanns även 4 stycken gamla oljecisterner på fastigheten. Där cisternerna stått 
uppställda tidigare kunde inget oljespill ses. Det var dock en del skräp på platsen där 
de gamla cisternerna tidigare stått. 
 
Undertecknad har erhållit uppgifter från återvinningscentralen i Arvidsjaur om att ca 
30-40 tomma gamla tunnor från Västra Granudden lämnats in på återvinningscentralen under 
augusti månad 2020. Tunnor med innehåll av farligt avfall har vid två tillfällen lämnats in till 
återvinningscentralen av XX“ 
 

fastigheten är förorenad för det. Växtligheten vid fastigheten är normal och de tunnor som förvarades på 
fastigheten var hela och stod inomhus. Efter en genomgång av kunskapsläget avseende hur plastbåtar 
tillverkades historiskt tillbaka i tiden framgår att den största risken är ur arbetsmiljösynpunkt. De ämnen 
som används som tillsatser är lättflyktiga och avdunstar lätt. Aceton bryts ned på ca 28 dygn vid tillgång 
på syre. Aceton skall naturligtvis inte släppas ut i sjöar och vattendrag, men den är dock biologiskt 
nedbrytbar och bioackumuleras ej. Lämpliga lösningsmedel ur miljösynpunkt är alkoholer och aceton. 
Dessa föreningar har inga kända negativa effekter på miljön. När det gäller isopropanol löser sig 
produkten i vatten. Eventuellt produktspill avdunstar inom ett dygn. Även styren är biologiskt 
lättnedbrytbart. Det gör också att om någon prototyp skulle ha tillverkats på aktuell fastighet, vilket vi 
inte har några konkreta uppgifter om så är bedömningen att det eventuella spill som skulle kunna ha 
uppstått för länge sedan är borta. Därav har inte heller några markprover tagits. Av det samlade underlag 
som finns i miljöärendet, se även information i samrådsredogörelsen och planbeskrivningen kring detta, 
tyder alltså inget konkret på att marken är förorenad.   
 
Glasfiber är ett vanligt isoleringsmaterial som förekommer i många hus och påträffandet av ett sådant 
vanligt och allmänt förekommande material på en bebyggd plats kan inte ses som något bevis för 
platsbåtstillverkning.  
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Se svar i kommentarsrutan över. Vidare frågor och synpunkter kring markförorening kan tas med 
miljökontoret. 

 
 
4. Under samrådet inkom kritik till kommunen för att det saknades ordentliga underlag 
för kommunens bedömning att verksamheten inte kommer att medföra en betydande 
miljöpåverkan. Kommunen hade nämligen som grund för sitt beslut hänvisat till en 
undersökning de gjort som först och främst inte gjorts tillgänglig för 
samrådsintressenterna. När nämnda handling sedan begärdes ut från kommunen 
visade det sig att den inte alls gav några fler detaljer om hur den undersökning som 
de hänvisar till hade gått till. 
 
Kommunen kommentar till detta var: 
”Undersökning” i plansammanhanget är en specifik lagterm utifrån 
detaljplaneprocessen och styrs av Miljöbalken (1998:808). Tidigare hette detta 
”behovsbedömning” vilket kan anses mindre missvisande än ”undersökning” i detta 
sammanhang. Undersökningen innebär enligt Samrådsredogörelse 2021-03-12 Dnr. 
2020/816 42 lagtexten i Miljöbalken att myndigheten eller kommunen ”identifierar 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan” och ”samråder i 
frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 
planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i 
identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.” 
 
Det som är spännande här är att kommunen alltså hänvisar till att de i 
undersökningsprocessen samråder med bland annat Länsstyrelsen om detaljplanen 
kan medföra betydande miljöpåverkan. Det man dock inte nämner här är att även 
Länsstyrelsen tycker att det saknas en ordentlig grund att stå på för att kunna göra 
en bedömning av miljöpåverkan, risken för föroreningar i marken och 
översvämningsrisk och riksintressen. De säger i sin samlade bedömning: 
Länsstyrelsen kan i detta skede inte bedöma om planförslaget strider mot de 
intressen länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Har processen verkligen gått rätt till om man alltså rundar Länsstyrelsen i ett antal 
frågor? Det är ju det här som kommunen hänvisar till som “undersökningen”. 
 

Planprocessen har följt plan- och bygglagen och miljöbalken. Länsstyrelsen är delaktig under 
planprocessen och lämnar yttrande, dels i samrådet om undersökningen av betydande miljöpåverkan 
men också i samråds- och granskningsskedet för detaljplanen. Det är först i granskningsskedet som 
länsstyrelsen slutgiltigt behöver ta ställning till hur länsstyrelsen ställer sig till planen, handlingarnas 
innehåll och planens konsekvenser. Det är inte ovanligt att innehållet i länsstyrelsens yttranden 
förändras under pågående planprocess i takt med att planarbetet fortlöper och planhandlingarna tar 
form. 
 
Länsstyrelsen gör utifrån rådande lagstiftning samma bedömning i ärendet som kommunen, vilket går att 
utläsa i deras granskningsyttrande längre fram i detta dokument.  

 
Det är för övrigt rätt märkligt att hävda att man inte behöver undersöka 
miljökonsekvenserna av en turistanläggning av denna storlek. Det är ju ändå ett 
hotell med 16 lyxiga rum, restaurang, 200 m2 spa/wellnesarea (med två bastuhus 
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och bad både ute och inne), ett 400 m2 garage med fullt utrustad verkstad, fem 
stugor med en area på mellan 71 och 100 m2 (stugor som alla har egen bastu/spa), 
ett stort hus för personalen (10 rum) - samt planerade aktiviteter såsom både skoter-, 
fyrhjuls- och båtkörning. 
 
Enligt 4 kap 34 § PBL ska genomförandet av en detaljplan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan om planområdet tas i anspråk för ett hotellkomplex eller en 
fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse. 
Kommunen har då sagt att man inte vill jämställa detta med ett hotellkomplex. Men 
kan det jämställas med en fritidsby? Jag tycker nog att det är en blandning av båda. 
Och om man ser på vilken service som ska erbjudas med bilverkstad, en stor 
spaanläggning och flera små, restaurang och aktiviteter med skotrar, båtar och 
fyrhjulingar (och bilar måste det ju finnas om man satsar på en sådan men´s cave) 
kan man nog matcha miljöpåverkan med vilken fritidsby som helst. 
 
Kommunen säger att all utveckling på platsen innebär en skillnad från vad som varit 
innan.Men de trycker på att platsen är präglad av mänsklig närvaro och är redan 
bebyggd (exploaterad) i dagsläget och har varit sedan lång tid tillbaka. Det är dock 
en ödetomt idag. 
 
Kommunen trycker också på att det redan finns mänsklig aktivitet i området med 
befintliga fritidshus. Javisst finns det fritidshus. Men om 20 personer vecka in och 
vecka ut bor på turistanläggningen, motsvarar det en rätt stor procentandel av den 
population som finns där idag. Och då räknar jag inte ens med personalen som 
också har ett stort hus med 10 rum på fastigheten. Med besökare och personal kan 
det alltså handla om ett tillskott till platsen på runt 36 personer i veckan under 
högsäsong. Det är en enormt stor ökning av mänsklig aktivitet på platsen och i 
hela området. 
 
Dessutom redovisar exploatören ett annat beräknat besöksantal när hen mejlar 
till en tjänsteman på kommunen den 22 januari 2021. 
 
Där skriver hen: “AIl in all we still stick witli our vision to have arorind 15-25 guests 
per weekend.” 
 
Den siffran har varken nämnts under dialogmöten med berörda eller i det prospekt 
som exploatören har lagt upp på kommunens webbplats. Då handlar det helt plötsligt 
om ca 40 personer som varje vecka vistas på platsen, som idag är en ödetomt. 
 

Antalet gäster har kommunicerats ifrån exploatörens sida flertalet gånger längs processens gång och 
precis som också nämns i yttrandet här så skriver också exploatören att han vidhåller visionen med 
omkring 15-25 gäster.  
 

Enligt 4 kap 34 § PBL ska ett genomförande av en detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
om planområdet tas i anspråk för ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse. Kommunen har gjort bedömningen att planerad byggrätt, avseende 
ändamål och omfattning, inte bedöms medföra sådan omgivningspåverkan att detaljplanen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen anser med andra ord att planerad lodge och stugor inte 
är av en sådan skala att det är att jämställa med ett hotellkomplex eller en stugby. 

 
5. Kommunen har inte heller någon ekonomisk kalkyl för hur denna turistanläggning på 
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lång sikt ska bidra till landsbygdsutvecklingen i kommunen. En kalkyl som enligt 
Naturvårdsverket och Boverket behöver göras när man skapar ett LIS-område som 
medger undantag från strandskyddet. 
 

Detta är ett detaljplaneärende som avser ett i översikts- och tillväxtplanen utpekat LIS-område. Frågan 
om huruvida utlagda LIS-områden bedöms bidra till landsbygdsutvecklingen har behandlats i översikts- 
och tillväxtplanen.  

 
Om man tittar på exploatörens egna uppgifter så säger hen att anläggningen kan ge 
6-8 personer en året runt-anställning (i alla fall under de första åren). Sen att ett stort 
antal säsongsanställda tillkommer. Vid samrådsmötet 15 februari 2021 sa 
exploatören att man räknar med 15-20 gäster per helg. Det är många anställda per 
besökare. Är den kalkylen rimlig? Det man också kan undra över är hur många av 
dessa året runt-anställda som kommer att utgöras av lokalbefolkning? I exploatörens 
prospekt lyfts det att detta är en anläggning av hög klass (Between 5 stars and 
heaven) och att det kommer att finnas “Skilled personnel”. När det dessutom är inritat 
ett stort hus (med 10 rum enligt uppgift från exploatören) på tomten som ska vara 
personalbostad, så undrar man ju varför det behövs om det nu ska anställas så 
många från den lokala befolkningen. 
 

 
 
Så frågan är faktiskt hur många jobb detta kommer att skapa för lokalbefolkningen? 
 
Om man tittar på ökad service i området då? Kommunen hävdar i Planbeskrivning för 

del av Västra Granudden 1:11 - Granskningshandling, att en etablering i Avaviken både 
skulle gynna Arvidsjaur och närliggande Slagnäs. Det kan man faktiskt ifrågasätta. 
Det är lika långt att åka till Arvidsjaur som till Slagnäs, så sannolikheten att man då 
skulle välja att åka till Slagnäs är nog ganska liten. Dessutom - hur ska turisterna 
kunna ta sig någonstans själva? I exploatörens prospekt ingår att man hämtar 
gästerna på flygplatsen och kör dem till Renviken. Därefter erbjuder man dem ett 
fullspäckat program under en helg, där man kör runt dem överallt. Och det handlar 
inte om shopping i närliggande byar eller samhällen, utan om upplevelser i naturen. 
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Kommunen skriver också i planbeskrivningen att “Lokalt engagemang, medinflytande 
och grupper som utvecklar byn bidrar också till att landsbygden blir attraktiv. Byarnas 
bevarande och utvecklande är en strategiskt viktig fråga för tillväxt i Arvidsjaurs 
kommun.” 
 
Det är fint att kommunen tänker på lokalt engagemang. Men om man nu hade 
lyssnat på det lokala engagemanget som har varit väldigt starkt i denna fråga, så 
finns det inte ett intresse för att exploatera Renviken/Avaviken på det sätt som 
kommunen avser göra. De som har stuga i området uppskattar istället helt andra 
värden så som orörd natur och lugn. Det är det som har gjort området attraktivt att 
köpa hus och stuga i. Så ska man bevara något som gör området attraktivt, är det 
det stillheten och frånvaron av verksamheter som skulle störa omgivningen. 
 
6. Kommunen har vid flera tillfällen sagt att exploateringen inte kommer att medföra 
några kostnader för stugägarna i området. Senast vid samrådsmötet den 15 februari 
2021. Den försäkran som man gjorde då gäller tydligen inte längre. 
 
Från minnesanteckningarna från samrådsmötet den 15 februari 2021: “En fråga 
ställdes om det kan bli några kostnader för stugägarna med anledning av denna 
anläggning för exempelvis väg, brunnar, vatten, avlopp. Agneta och Britta 
kommenterade att anläggningen inte kommer att innebära några kostnader för 
stugägarna.” 
 
Helt motsatta uppgifter kan man dock läsa i Planbeskrivning för del av Västra 
Granudden 1:11 - granskningshandling: “Kostnader för anläggningsförrättning vid 
inrättande av en gemensamhetsanläggning, exempelvis avloppsanläggning, fördelas 
mellan deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen.” 
 

Detaljplanens genomförande förutsätter inte bildande av någon gemensamhetsanläggning. Ovanstående 
mening är en generell skrivning och ett stöd för lantmätaren vid en eventuell anläggningsförrättning. 
Observera att kostnader för bildande av en gemensamhetsanläggning endast fördelas mellan deltagande 
fastigheter i en gemensamhetsanläggning 
 
Uppgiften om att planen inte medför några kostnader för stugägarna är alltså fortfarande korrekt.   

 
 
7. Även vid andra tillfällen försäkras en sak vid möten, som sedan inte hålls. Hur ska 
man som berörd i målet då kunna lita på vad som sägs under processens gång? 
Denna gång är det en representant för exploatören som motsäger sig själv. 
 
En fråga kom under samrådsmötet den 15 februari 2021 som handlade om det 
garage som ska byggas på fastigheten: “Om man inte planerar bilkörning på isen, 
varför behöver man då ett stort garage? Johan beskrev att man i garaget planerar att 
förvara fordon för att transportera gäster samt skotrar för verksamheten.” 
 
I exploatörens nu omgjorda prospekt beskrivs garaget, förlåt Men´s cave, istället så 
här: 
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Varför behöver man vilrum, omklädesrum, fullt utrustad verkstad inkl. billyft, 
garagedörrar på båda sidor av byggnaden osv, om inte det handlar om en hantering 
av bilar på en helt annan nivå? Det känns långt från att endast förvara fordon och 
skotrar som man transporterar gäster med under tak. Oron som de kringboende hela 
tiden har haft gällande bilkörning på is känns än mer befogad i dagsläget. 
 

Bilkörning på is eller fordonstestverksamhet har inte varit aktuellt i detta ärende och är det fortfarande 
inte.  

 
 
8. I exploatörens prospekt lyfts allt det fina och exklusiva i området som man också 
avser värna om. Där finns bland annat en bild på en ren med texten: 
“Culture 
A nation´s culture resides in the hearts and in the soul of its people” 
 
Hur kan exploatören med gott samvete lyfta upp samernas kultur som en selling 



 Granskningsutlåtande 
2021-05-10 

Dnr. 2020/816 

28 
 

point när kommunen sedan ignorerar tre samebyars motstånd mot att bygga på 
platsen, då det inkräktar på riksintressen - vandringsleder och kärnområden? 
Sist men inte minst står det att läsa i Samrådsredogörelsen “att kommunen inte kan 
göra skillnad mellan en Arvidsjaurbo och en utländsk exploatör utan att kommunen 
ska behandla alla lika och göra en saklig prövning av huruvida detta utgör lämplig 
markanvändning.” 
 
Tyvärr känns det som att kommunen samarbetar lite väl nära med exploatören. Det 
är strategisnack inför möten med stugägarna och samebyarna, olika tips fram och 
tillbaka, diskussioner hur man ska komma vidare i planprocessen enligt den tighta 
tidsplan som exploatören önskar och beklaganden när det inte går som de 
allesammans verkar önska. 
 
Några exempel på mejl mellan exploatören och tjänstemän på kommunen. 
 
23 september 2020 09:52 
Mejl från exploatören till två tjänstemän i kommunen 
Översatt från engelska (en snutt som jag inte översatte satte jag inom 
citationstecken) 
 
Hej XX, hej XX, 
Som ni ser jobbar jag också i bakgrunden för att vi ska få lite “high potential support” för 
projektet vilket kan hjälpa oss i framtiden. 
Jag håller er uppdaterade om detta och låt oss hålla detta som en joker för tillfället. 
Vi har också undertecknat ett samarbete med aochd.se som vår konsult och arkitektkontor som kommer ta 
hand om alla tillstånd vi behöver ta fram till dig. 
Ser fram emot att börja här. 
Tack och ha en bra dag 
XX 
 
Längre ned i samma mejltråd kan tjänstemännen se det mejl som exploatören fått från 
den då sittande landshövdingen och som alltså benämns som en joker som man ska 
hålla på lite. 
 
Kära XX, 
Jag är ledsen att vi inte kunde hitta tid för ett möte de senaste två dagarna eftersom jag har varit ute och 
rest och kom tillbaka sent i går kväll. Ditt projekt låter väldigt intressant för oss och vi är villiga att hjälpa 
och stötta på bästa sätt vi kan! 
Vi kommer tillbaka med en tid för ett videomöte. 
Vänliga hälsningar, 
Björn O. Nilsson 
Bjorn O. Nilsson 
Landshövding 
Länsstyrelsen Norrbotten 

 
9 Oktober 2020 11:10 
Mejl från tjänsteman i kommunen till exploatören 
Översatt från Google translate, med maskning för att skydda identitet 
(förtydligande från mig i parentes) 
 
Hej XX, 
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Jag har just pratat med XX (en annan tjänsteman på kommunen). Hen tycker att mötet gick 
ganska bra. Alla var vänliga mot varandra och lyssnade, men hen är naturligtvis också 
besviken över resultatet. Eftersom vi vet att samerna alltid pratar med varandra och stöder 
varandra, förväntar vi oss inte något positivt från de andra samebyarna. Vi kommer nu bara att 
ha mötet på måndag och se vad som händer där och sedan fundera på hur vi ska hantera det. 
XX (tjänsteman) säger att vi borde prata internt på tisdag och sedan med dig. När ska du hem 
på tisdag? Jag tror att det vore bäst om vi kunde prata personligen med dig på tisdag. 
 
15 oktober 2020 11:43 
Mejl från exploatören till en politiker i Miljö- bygg- och 
hälsoskyddsnämnden och tre tjänstemän i kommunen 
Översatt från engelska 
…. Än en gång vill jag ta chansen att tacka er alla igen för er tid, stöd och engagemang som jag kunnat 
uppleva under våra samtal och möten. Det är väldigt positivt för mig personligen att ha ett så starkt stöd i 
ryggen från er alla och det gav mig övertygelsen att detta projekt är vad som måste göras för att förverkliga 
något stort även om det kommer att finnas många utmaningar framför oss. Jag är supermotiverad igen och 
tillsammans med mitt team kommer vi att arbeta ännu hårdare nu för att få saker i rätt riktning… 
 

En konversation under arbetets gång kanske inte alltid är lika strikt skriven som i ett dokument och tonen 
kan vara mer avslappnad sinsemellan parterna även om det är viktigt att representera kommunen. Det 
finns inte heller något hemligt i dessa konversationer och att konversationen finns tillgänglig för 
allmänheten att läsa om så önskas styrker även detta.  
 
Hur exploatören väljer att marknadsföra sin verksamhet är ingen fråga för kommunen.   
 
Att uppröra negativa känslor hos medborgare är inte något som kommunen strävar efter, men det är 
inte alltid möjligt att gå alla tillmötes i alla ärenden. Ibland krävs avvägningar, bedömningar och beslut 
som går intressen emot och tvärtom. Kommunen är även en politiskt styrd organisation (folkvald) som 
tjänstepersoner behöver förhålla sig till. Kommunen får in synpunkter från medborgare och företagare 
på daglig basis, både negativa och positiva. Att få positiva synpunkter för att någon anser att man gör ett 
bra jobb bör knappast ses som något negativt. Hur dessa formuleras är upp till var och en som lämnar 
synpunkter och inget som kommunen kan styra. Kommunen strävar efter att ha ett trevligt bemötande i 
kontakt med alla medborgare, alla företagare och ser det som något positivt och självklart - oavsett vem 
det är eller synpunkt i sak. 

 

Privatperson 
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Utifrån det som inkommit, sammanställts och tillgängliga fakta så ska det bedömas om planen utgör 
lämplig markanvändning och huruvida planens genomförande kan leda till påtaglig skada på riksintresset 
rennäring. Indirekta konsekvenser i form av mänskliga aktiviteter i området bedöms kunna medföra 
negativa konsekvenser för rennäringen. Kommunen delar inte uppfattningen att konsekvenserna av 
denna förhållandevis småskaliga etablering skulle försvåra rennäringens bedrivande på platsen till den 
grad att det leder till påtaglig skada på riksintresset. Den bedömningen och slutsatsen görs utifrån 
planprocessen och det som lett fram till slutgiltiga handlingarna. I plankartan har markanvändningen 
reglerats med hänsyn till rennäringen, bl.a. har storleken på byggrätten begränsats och tillåten placering 
av byggnader anpassats inom planområdet med hänsyn till flyttleden. I söder råder fortsatt strandskydd 
närmast strandzonen. Kommunens bedömning och slutsats delas av länsstyrelsen i deras 
granskningsyttrande. 

 

 
Rapporten visar inte att marken är olämplig för bebyggelse. Däremot krävs byggnadstekniska åtgärder 
anpassade till de lokala förutsättningarna på platsen.  

 

 
 

Kommunen förstår oron kring förorenad mark på fastigheten och frågan har därav redan från första 
tipset tagit på allvar och undersökts. Kommunen har tagit del av vittnesmål, foton, information och tips 
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som inkommit gällande frågan om förorenad mark. Det finns inga konkreta uppgifter (annat än 
hörsägen) om plastbåtstillverkning som kom i samband med att en entreprenör visade intresse av att 
bygga hotell på fastigheten. Båttillverkarna är alla avlidna och de uppgifter som lämnats via hörsägen har 
varit motsägelsefulla. Tre personer har lämnat uppgifter om att de är säkra på att ingen tillverkning skett 
på fastigheten och en person har meddelat att man hört en person nämna att man tillverkade plastbåtar 
där. Ladugården som den är utformad gör att kommunen bedömer att den typen av tillverkning inte varit 
möjlig den kalla årstiden. Det skulle kunna vara om det är någon prototyp som tillverkats, men det 
innebär inte att fastigheten är förorenad för det. Växtligheten vid fastigheten är normal och de tunnor 
som förvarades på fastigheten var hela och stod inomhus. Efter en genomgång av kunskapsläget 
avseende hur plastbåtar tillverkades historiskt tillbaka i tiden framgår att den största risken är ur 
arbetsmiljösynpunkt. De ämnen som används som tillsatser är lättflyktiga och avdunstar lätt. Aceton 
bryts ned på ca 28 dygn vid tillgång på syre. Aceton skall naturligtvis inte släppas ut i sjöar och 
vattendrag, men den är dock biologiskt nedbrytbar och bioackumuleras ej. Lämpliga lösningsmedel ur 
miljösynpunkt är alkoholer och aceton. Dessa föreningar har inga kända negativa effekter på miljön. När 
det gäller isopropanol löser sig produkten i vatten. Eventuellt produktspill avdunstar inom ett dygn. Även 
styren är biologiskt lättnedbrytbart. Det gör också att om någon prototyp skulle ha tillverkats på aktuell 
fastighet, vilket vi inte har några konkreta uppgifter om så är bedömningen att det eventuella spill som 
skulle kunna ha uppstått för länge sedan är borta. Därav har inte heller några markprover tagits. Av det 
samlade underlag som finns i miljöärendet, se även information i samrådsredogörelsen och 
planbeskrivningen kring detta, tyder alltså inget konkret på att marken är förorenad.  
 
Kommunen gör, utifrån tillgänglig information, fakta, material, platsens förutsättningar, planprocessen, 
expertkunskap, tillgängliga utredningar, vad planen tillåter med mera, bedömningen att planens 
genomförande inte påverkar de rödingstammar som finns i Storavan och inte heller vattenkvaliteten.  
 
Vid bortforsling av avfall eller material där det finns osäkerheter kring korrekt hantering kan 
miljökontoret kontaktas. 

 

 
 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen (KML), omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. KML gäller oavsett om man har en antagen detaljplan eller inte!  
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Det finns många synpunkter i detta ärende och precis som det finns de som är negativa finns det även 
positiva, vilket inte är speciellt ovanligt i planärenden.  

 

Privatperson 

hej känns ju lite onödigt att än en gång tala om hur illa vi tycker om en planerad anläggning på 
granudden.förutom tyska fågelskådare som skall fraktas till anläggningen kommer sannolikt andra öl o 
vinsugna att dras till baren vilket också kommer att öka trafiken efter den smala grusvägen som flitigt 
används av hundägare och familjer med barnvagnar det finns inga andra promenad sträckor där.varför inte 
vara nöjda med att de flesta sommarstugeägarna att ha det precis som vi har det nu.jag är övertygad att vi 
lämnar en hel del pengar efter oss på samhället idag vad gäller mat drycker och tjänster.kommer 
entreprenören att köpa mat och dryck och tjänster på samhället personal kommer den från kommun eller 
från annat land.om det här inte just kommer att ge kommunen något vad skall det då vara bra för ni har 
bara retat upp en massa sommarstugeägare plus att köra över 3samebyar trots deras protester.jag förstår 
inte hellre herr stöhr om han följer med i den opinion som skrivs om hur kan man vilja etablera sig i ett 
område där man inte är önskad. 
 

Skrivelsen påverkar inte planens utformning 

 

Privatperson 

Jag emotsäger all ändring i detaljplan, samt uppförande av hotell på västra granudden. 
 

Skrivelsen påverkar inte planens utformning 

 

Privatperson 

 
 

Det stämmer att kommunen anser att det samiska kulturarvet är viktigt.  
 
All mark inom kommunen, förutom tomtmark, utgör någon samebys marker vilket innebär all 
exploatering innebär någon form av påverkan på rennäringen. Detta oavsett vilken typ av etablering det 
gäller, vilket innebär att all utveckling inom kommunen innebär avvägningar mellan intressen (och inte 
bara kopplat till rennäringen utan även andra intressen). 
 
Svaipa och Mausjaur har flyttled förbi området, Västra Kikkejaure har åretruntmarker.  
Vilken påverkan planen anses kunna ha på riksintresset finns beskrivet vidare i planbeskrivningen. Den 
samlade bedömningen av både kommunen och länsstyrelsen (se länsstyrelsen granskningsyttrande 
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längre fram i dokumentet) är att även om det föreligger påverkan till följd av plangenomförandet är det 
inte av sådan dignitet att det enligt lagens mening bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset. 
 
Planförslaget innebär inte att kommunen ger ett exploateringsintresse företräde framför riksintresse 
rennäring utan att kommunen har bedömt att detaljplanen inte innebär någon påtaglig skada på 
riksintresset och därmed är lämplig. 
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Fastigheten är inte en industrifastighet och gjord bedömning av byggnaden på platsen är att det var en 
lada, inte en byggnad klassad som industrilokal. Då det inte är en industrilokal kan kommunen inte heller 
kräva ett rivningslov eller saneringsplan. 
  
Glasfiber är ett vanligt isoleringsmaterial som förekommer i många hus och påträffandet av ett sådant 
vanligt och allmänt förekommande material på en bebyggd plats kan inte ses som ett direkt bevis för 
platsbåtstillverkning.  
 
Trädgårdsavfall är tillåtet att elda på egen tomt. Träavfall och annat är inte tillåtet att elda på egen 
fastighet. Eldning av rent trä i exempelvis majbrasa går i regel bra och kräver inget tillstånd. Lika så är det 
godkänt att elda om man erhållit särskilt tillstånd att elda p.g.a. väglöst land och gjort en anmälan till 
räddningstjänsten. Vid första platsbesöket syntes inga tecken på eldning, vilket också berördes i 
tidningsartikeln. Kontakt togs från kommunens sida med personal på plats för att informera om vilka 
regler som gäller för eldning efter ankommet tips till kommunen. Vid ett senare besök på platsen 
hittades rester av eldning.  
 
I den sammanfattande bedömningen i den inspektionsrapport som yttrandet bitvis hänvisar till står även 
följande:  
Något synligt oljespill eller spill från andra kemikalier kunde inte ses på fastigheten, bortsett från ett 
oljespill på ca 2x2 dm framför ladugården. Inne i ladugården fanns även oljespill på en plats. 
Undertecknad har informerat XX att om oljespill hittats på marken och den oljeförorenade marken måste 
tas bort från fastigheten till en godkänd mottagningsanläggning.  
Lysrör måste även lämnas in som miljöfarligt avfall. Undertecknad har erhållit uppgifter från 
återvinningscentralen i Arvidsjaur om att ca 30-40 tomma gamla tunnor från Västra Granudden lämnats 
in på återvinningscentralen under augusti månad 2020. Tunnor med innehåll av farligt avfall har vid två 
tillfällen lämnats in till återvinningscentralen av XX. 
 
Denna inspektionsrapport berör eventuella föroreningar och inte nedskräpning, vilket är en separat 
fråga. Av bilderna bifogade i yttrandet framgår tydligt att fastigheten är nedskräpad och det framgår 
även av den inspektion som miljökontoret gjort. Att exploatören på eget initiativ valt att städa upp på 
fastigheten ses som positivt från kommunen sida då det förbättrar platsen från hur det tidigare sett ut. 
 
Frågan om vem som ska stå för kostnaden vid en eventuell sanering kan vara invecklad. 
Naturvårdsverket skriver i deras handledning om efterbehandlingsansvar följande:  
Fastighetsägarens efterbehandlingsansvar gäller i andra hand (subsidiärt) i förhållande till 
verksamhetsutövarens ansvar men endast för fastigheter som förvärvats efter att miljöbalken trädde 
ikraft, det vill säga från och med den 1 januari 1999. En förutsättning för ansvaret är att ingen 
verksamhetsutövare kan utföra eller bekosta efterbehandling och att fastighetsägaren vid förvärvet av 
fastigheten var medveten om eller borde ha upptäckt föroreningarna. Bestämmelsen är även tillämplig 
om verksamhetsutövaren endast kan utföra eller bekosta en del av efterbehandlingen av en fastighet, 
dvs. fastighetsägaren kan bli ansvarig för sådan del som verksamhetsutövaren inte kan utföra eller 
bekosta. I förarbetena till de ändringar som infördes i 10 kap. miljöbalken den 1 augusti 2007 med 
anledning av miljöansvarsdirektivet 2004/35/EG anförs att fastighetsägarens ansvar aldrig kan bli större 
än verksamhetsutövarens ansvar.  Detta bör sannolikt innebära att omfattningen av fastighetsägarens 
eventuella efterbehandlingsansvar alltid är beroende av det ansvar som verksamhetsutövaren skulle ha 
kunnat åläggas om han haft möjlighet att stå för sitt ansvar. Har den förorenande verksamheten upphört 
före den 1 juli 1969 går det alltså inte att ålägga en fastighetsköpare något ansvar alls.  
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Rapporten visar inte att marken är olämplig för bebyggelse. Däremot krävs byggnadstekniska åtgärder 
för att anpassa till de lokala förutsättningarna på platsen. Det finns idag ingenting känt som tyder på att 
planens genomförande skulle innebära negativ påverkan på vattenkvaliteten i Storavan. 

 
 

Bifogade bilder: 

För att bestämmelser om undersökningsansvaret enligt 10 kap. miljöbalken ska kunna tillämpas måste 
det vara fastslaget att mark- och vattenområde samt byggnad eller anläggning är så förorenade att det 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Kommunen ska inte bekosta 
provtagning eller sanering, men kan som tillsynsmyndighet i dessa fall förelägga en 
verksamhetsutövare/fastighetsägare efter gjord ansvarsutredning. 
 
Båttillverkarna är alla avlidna och de uppgifter som lämnats via hörsägen har varit motsägelsefulla. Tre 
personer har lämnat uppgifter om att de är säkra på att ingen tillverkning skett på fastigheten och en 
person har meddelat att man hört en person nämna att man tillverkade plastbåtar där. Ladugården som 
den är utformad gör att kommunen bedömer att den typen av tillverkning inte varit möjlig den kalla 
årstiden. Det skulle kunna vara om det är någon prototyp som tillverkats, men det innebär inte att 
fastigheten är förorenad för det. Växtligheten vid fastigheten är normal och de tunnor som förvarades på 
fastigheten var hela och stod inomhus. Efter en genomgång av kunskapsläget avseende hur plastbåtar 
tillverkades historiskt tillbaka i tiden framgår att den största risken är ur arbetsmiljösynpunkt. De ämnen 
som används som tillsatser är lättflyktiga och avdunstar lätt. Aceton bryts ned på ca 28 dygn vid tillgång 
på syre. Aceton skall naturligtvis inte släppas ut i sjöar och vattendrag, men den är dock biologiskt 
nedbrytbar och bioackumuleras ej. Lämpliga lösningsmedel ur miljösynpunkt är alkoholer och aceton. 
Dessa föreningar har inga kända negativa effekter på miljön. När det gäller isopropanol löser sig 
produkten i vatten. Eventuellt produktspill avdunstar inom ett dygn. Även styren är biologiskt 
lättnedbrytbart. Det gör också att om någon prototyp skulle ha tillverkats på aktuell fastighet, vilket vi 
inte har några konkreta uppgifter om så är bedömningen att det eventuella spill som skulle kunna ha 
uppstått för länge sedan är borta. Därav har inte heller några markprover tagits. Av det samlade underlag 
som finns i miljöärendet, se även information i samrådsredogörelsen och planbeskrivningen kring detta, 
tyder alltså inget konkret på att marken är förorenad.   
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Privatperson 

Betydande miljöpåverkan? icke-försämringsprinciper? 
“Undersökningssamråd enligt 6 kap 5-6 §§ miljöbalken (MB 1998:808) har genomförts 
med länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 7 december 2020 meddelat att betydande 
miljöpåverkan inte kan uteslutas utifrån nu kända och okända förutsättningar, 
däribland anläggningens omfattning” 
“Kommunen har i motiveringen till sin bedömning emellertid angett att planerad 
byggrätt, avseende ändamål och omfattning, inte bedöms medföra sådan 
omgivningspåverkan att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan”. 
4 kap 34 § PBL 
Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap.35, 37 och 43 §§ miljöbalken och 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på 
grund av att planområdet får tas i anspråk för 
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5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 
sammanhållen bebyggelse, 
Det saknas grundläggande uppgifter som exempelvis om beräknad trafik, antal 
byggnader, takytor, materialval, dimensioner, beräknad belastning på elnät, uttag av 
grundvatten, vattenuttag ur Storavan, dagvattenhantering och avloppslösning. Alla 
dessa parametrar påverkar omgivningen. I en så känslig och värdefull miljö är det 
särskilt viktigt att följa försiktighetsprincipen; gör en riskanalys och gör innan skadan 
skett. Det krävs mer av kommunen i detaljplanering än vad som krävs i 
översiktsplanering. Det måste göras en utredning och en miljökonsekvensbeskrivning. 
 

I plan- och bygglagen (PBL) 2010:900, 2 kap, 32 § står bland annat att ”detaljplanen får inte vara mer 
detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte” samt ”en detaljplan får inte omfatta ett större 
område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte”. Det innebär att utifrån planens syfte har 
kommunen reglerat det som bedöms nödvändig för att uppnå detta. Utifrån tillgänglig information, 
fakta, material, platsens förutsättningar, planprocessen, expertkunskap, lokalkunskap, tillgängliga 
utredningar, platsbesök med mera har bedömningen gjorts att den detaljeringsgrad på planhandlingar 
som presenterats är det som behövs för att uppnå planens syfte och fatta beslut kring lämplig 
markanvändning. Miljön inom planområdet bedöms varken som känslig eller särskilt värdefull på så sätt 
att det skulle krävas vidare hänsynstaganden eller utredningar i den frågan. Det finns inte tillräcklig 
grund för att anta att planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan och en MKB 
har därför inte upprättas. Länsstyrelsen har heller inte framfört någon annan synpunkt avseende 
behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i sitt samråds- eller granskningsyttrande.  

 

Buller och trafik 
Den ökade bullernivån kommer att vara negativ för både människor och djur. Det är en 
kumulativ påverkan och måste därför beaktas - oavsett vilken verksamhetsinriktning 
eller vilka aktiviteter som exploatören väljer. Trots att ett område inte är exploaterat är 
det oundvikligt att skotrar eller fritidsbåtar periodvis eller stundtals skapar en påtaglig 
ljudkuliss. Varje tillkommande bullerkälla adderar till denna och ökar risken för skada 
på omgivande miljö och hälsa. Det är redan ett krav att det måste utredas och 
bedömas vilken påverkan det kan komma att ha, hur det kan undvikas eller vilka 
åtgärder som kan vidtas för att minska skadeverkningar. I en sådan utredning måste 
ökade trafikflöden med både personbilar, två- och fyrhjulingar, skotrar, bussar, 
varutransporter, renhållningsfordon, gräsklippare, lövblåsare, uteservering, badplats, 
strandfester, ventilationsanläggningar, pumphus och andra tekniska anläggningar. 
Etablering, grund- och markarbeten, byggfas med den tunga trafik som kommer att 
belasta omgivningen och väg 922. 
Vägen är känslig för vatten och tjäle vilket innebär återkommande problem (körbana 
och erosion mot dikenskanter). och är olämplig för tung trafik. 
 

Riktvärden för buller invid bostäder regleras i plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningar. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte leda till risk för överskridande av gällande riktvärden med stöd 
av uppmätt årsmedelsdygnstrafik för väg 922 (ca 70 i ÅDT enligt Trafikverkets samtliga mätningar mellan 
åren 1997-2020), reglerad hastighet, terrängförhållanden samt avstånd till bostäder. Det är Trafikverket 
som ansvarar för vägen och de har inte haft några erinringar mot planen. 
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Om problem med vägen skulle uppstå (även oberoende av planen) bör kontakt tas med väghållaren 
Trafikverket för att åtgärda.  

 

Fastigheten har inte naturliga förutsättningar för avsedd 
exploatering 
Den mark som kommunen planerar för bebyggelse har inte de naturliga 
förutsättningar som avses för att kraven i andra kapitlet PBL ska kunna uppfyllas. 
Enligt PBL ska extraordinära åtgärder ska inte behöva vidtas Se PM Geoteknik om 
behovet av mark-/grundförstärkningar. 
 

Inga extraordinära åtgärder behöver vidtas och marken bedöms som lämplig. 

 

Planen uppfyller inte kravet på hushållning med vatten 
“För att uppfylla det krav på hushållning med vatten som anges i 8 kap. 4 § första 
stycket 9 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd 
på sådant sätt att den medger god hushållning med vatten.” 

Förslaget har inte beaktat krav som ställs på 
drickvattenförsörjning 
Förslaget till detaljplan saknar uppgifter om drickvattenförsörjning och analys av 
förutsättningar och konsekvenser. Detta ska regleras för att säkra att bebyggelsen blir 
lämplig ur ett dricksvattenperspektiv. Det anges i planbeskrivningen att det ska borras 
brunn men det saknas uppgifter om dimensionering, förbrukning och konsekvenser 
för grundvattennivån, Det finns inga uppgifter om att vattenprover har tagits. 
Planbestämmelser behöver användas för att detaljplanen ska bli lämplig sett ur ett 
dricksvattenperspektiv avseende den planerade bebyggelsen, verksamheterna samt 
geologiska förutsättningarna på platsen. Det behöver säkerställas hur 
vattenförsörjningen ska ordnas för ett hotell, stugor, och spaanläggning, 
badtunnor,bastu, restaurang,verkstad/garage med fordonstvätt i ett långsiktigt 
perspektiv - både kvalitativt och kvantitativt. Hur riskbedöms en så vattenkrävande 
verksamhet och vilka prioriteringar gäller? 
Det finns behov av att införa regleringar i detaljplan i syfte att skydda vattenresurserna 
mot föroreningar och ett för stort vattenuttag. 
Risker: se SGU toxikologisk rapport. Risk för påverkan pga för högt uttag med följd att 
grundvattennivån sjunker. Risk för översvämning och ytvattenkontakt är stor men har 
inte behandlats. Det saknas också risk- och konsekvensanalys för påverkan på andras 
dricksvatten. 
 

Inför utökad bygglovsplikt för grundvattentäkt 
Kommunen måste komplettera detaljplanen med krav på bygglovsplikt för att 
“anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter”. Det är en 
kommersiell verksamhet som kommer att förbruka stora mängder grundvatten och 
sjövatten (hotell med hygienutrymmen, restaurang, spa, bastu, badtunnor, 
fordonstvätt etc). 
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De särskilda skäl som anges för att införa utökad bygglovsplikt föreligger: 
Det råder brist på grundvatten, eller att det planeras en ökning av kapacitet och uttag 
med risk för att brist ska uppkomma; det finns risk för inträngande sjövatten eller 
ytvattenkontakt. 
 

Detaljplanen uppfyller inte kraven i kommunens 
dagvattenstrategi 
Ur Arvidsjaurs kommuns dagvattenstrategi 
“Kommunen har ansvar för att hantera dagvattenfrågor vid översikts- och 
detaljplanering enligt Plan- och Bygglagen samt när lov och förhandsbesked ska 
prövas.” 
“Kommunen ansvarar för beredskapsplanering enligt lagen om skydd mot olyckor och 
sådant som anses vara angelägenheter av allmänt intresse enligt kommunallagen.” 
“Byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till 
bland annat grundvattenförhållanden, risker för översvämningar, möjligheter att 
förebygga vattenföroreningar och följa miljökvalitetsnormerna och inte minst 
möjligheterna att tillgodose behovet av vatten och avlopp.” 

Grundprincipen i ramdirektivet och 
vattenförvaltningsförordningen är icke-försämringsprincipen. 
I vattenmyndigheternas fastställda åtgärdsprogram 2016–2021 finns det specificerat 
ett antal åtgärder till kommunerna där åtgärd 8 har direkt koppling till dagvatten. 
Åtgärden anger att ”kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras 
inom kommunen med avseende Detaljplanen saknar väsentlig information som krävs 
för kunna beräkna och/eller uppskatta exempelvis projektets miljöpåverkan, 
systembelastning, påverkan på andra fastigheter och anläggningar, värdeförändringar, 
ekonomiska konsekvenser som följd av krav på tvångsanslutnig till 
gemensamhetsanläggning eller begränsning av rättighet att använda sin mark, 
 

 

Kommunen ser inga problem med dricksvattenförsörjningen i området, varken för verksamheten eller 
kringboende. Detta är inte heller vad som bedöms som en vattenkrävande verksamhet och det finns 
ingen aktuell risk med ett för stort vattenuttag eller föroreningar.  
Grundvattenförhållandena på platsen utgör inget hinder för byggnation. Kunskap om de lokala 
grundvattenförhållandena är emellertid viktigt vid exempelvis byggnation och kan i vissa fall påverka 
vissa materialval i senare skede. Det finns inga förhållanden i området som tyder på att någon utökning 
av lovplikten skulle vara aktuell.  
 
Detaljplanen strider inte mot kommunens dagvattenstrategi. Förhållanden, förutsättningar, risker, 
förändringar och konsekvenser (med mera) kopplat till planen och platsen har behandlats i 
planprocessen. Detta gäller även ovan nämnda aspekter i yttrandet och där det funnits anledning att 
reglera i planen har så gjorts, se planhandlingarna. Även i bygglovsskedet, steget efter detaljplan, 
behandlas frågor vidare utifrån varje plats förutsättningar och vilken utveckling som är tilltänkt på 
platsen.  
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ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR I PLANFÖRSLAGET  

Redaktionella ändringar har gjorts. 

SYNPUNKTER SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA  

Synpunkter inkomna under samrådstiden och granskningstiden från privatpersoner, Svaipa sameby, Västra 
Kikkejaure sameby och Mausjaur sameby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agneta Nauclèr       Britta Lundgren  
Samhällsplanerare       Samhällsplanerare 


