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Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun (dnr 2019/77) 
 
1. Sammanfattning 
 

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till översikts- och tillväxtplan för 
kommunen. Förslaget har varit ute på samråd under perioden perioden 19 november 
2019 till andra februari 2020. En samrådsredogörelse upprättades som redovisar 
bemöter de synpunkter som inkommit samt visar på vilka förändringar som gjordes. 
Ett reviderat förslag till översikts- och tillväxtplan ställdes sedan ut under perioden 
13 maj till 13 augusti 2020. 
 
Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt 
utlåtande och redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har 
lett till. Det särskilda utlåtandet med de sammanställda synpunkterna ska sedan 
bifogas de övriga översiktsplanehandlingarna. Om synpunkter som inkommit under 
utställningen inte kan tillgodoses i planförslaget bör detta särskilt motiveras. 
 
Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska kommunen ställa ut 
förslaget på nytt. Kommunen har gjort bedömningen att ingen ny utställning är 
nödvändig innan antagandet.  
 
Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om antagande av översiktsplanen. 
 
Kommunen har antagit ett tillägg till översiktsplanen, ”Vindkraftsutredning för 
Arvidsjaurs kommun”. Vindkraftsplanen vann laga kraft 2013-03-20 och avses 
fortsätta gälla. 

 
2. Arbetet efter utställningen 

 
Tjänstepersoner inom olika områden har bidragit med sin kompetens för att hantera 
inkomna synpunkter. Ett möte med översiktsplanegruppen har hållits för att 
diskutera utkastet till särskilt utlåtande.  
 
Frågorna avseende landsbygdsutveckling har också diskuterats av den nybildade 
arbetsgruppen för landsbygdsutveckling som består av representanter från 
kommunledningen, samhällsbyggnadsförvaltnigen, näringslivsenheten och kultur- 
och fritidsenheten.  
 



Förslaget till planbeskrivning och särskilt utlåtande har också skickats för 
synpunkter till översiktsplanegruppen, kommunledningsgruppen och till bolagens 
VD:ar samt diskuterats på kommunledningsträffen den 1 oktober.  
 

3. Dokumenten 
 
Översiktsplanen består av ett antal dokument. Huvuddokumentet är 
planbeskrivningen ”Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun” där 
rekommendationer för kommunens utveckling framgår. Kapitelindelningen bygger 
på de prioriterade insatsområdena i den regionala utvecklingsstrategin. Därutöver 
finns kapitel om landsbygdsutveckling, landsbygdsutveckling i strandnära läge, 
mellankommunala frågor, riksintressen och miljökvalitetsnormer och 
implementering och uppföljning. Till huvuddokumentet hör fyra 
markanvändningskartor; en kommuntäckande karta samt markanvändningskartor 
för Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel. Dessa dokument utgör själva planen.  
 
Utöver dessa dokument finns diverse underlagsmaterial; dokumenten 
”Planeringsunderlag”, ”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge” samt en miljökonsekvensbeskrivning.   
 
Dokumentet ”Tidig extern dialog” beskriver synpunkterna som inkom under den 
tidiga dialogen och hur de förhåller sig till eller har påverkat planförslaget.  
 
Efter det formella samrådet upprättades en samrådsredogörelse och efter 
utställningen upprättades ett särskilt utlåtande. Dokumenten beskriver inkomna 
synpunkter och vilka justeringar som skett av planförslaget. 

 
4. Antagande och laga kraft 

 
Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 16 § tillsammans 
med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det 
anmärkas i planen. 
 
Kommunen tolkar granskningsyttrandet som att inga invändningar kvarstår och att 
inget behöver anmärkas i planen inför antagandet med undantag från två aspekter: 
 
• Huruvida generella riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära läge kan 
användas för ärenden som gäller ett område som inte är utpekat i översikts- och 
tillväxtplanen. Kommunens och länsstyrelsens olika förhållningssätt tydliggjordes i 
planen redan innan samrådet. 
 
• När det gäller länsstyrelsens slutsats att det finns en tydlig skillnad mellan 
kommunens och Försvarsmaktens bedömning av om planförslaget kan innebära 
skada på riksintresset avseende de utvecklingsförslag som ligger inom 
påverkansområdet för Arvidsjaurs skjutfält (Vittjåkk-Akkanålke) samt Lillberget. 
Länsstyrelsen har beskrivit att de ser ett behov av fortsatt dialog kring vilken typ av 
utveckling eller verksamhet som är möjlig inom påverkansområdet eller om all 
verksamhet förutom Försvarsmaktens är otänkbar. Följande text har därför lagts in 
under avsnittet Riksintressen och miljökvalitetsnormer: 
 



”Länsstyrelsen har konstaterat att det finns en tydlig skillnad mellan kommunens 
och Försvarsmaktens bedömning av om planförslaget kan innebära skada på 
riksintresset avseende de utvecklingsförslag som ligger inom påverkansområdet för 
Arvidsjaurs skjutfält (Vittjåkk-Akkanålke) samt Lillberget. Länsstyrelsen har 
beskrivit att de ser ett behov av fortsatt dialog kring vilken typ av utveckling eller 
verksamhet som är möjlig inom påverkansområdet eller om all verksamhet förutom 
Försvarsmaktens är otänkbar.” 
 
Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om antagande av översiktsplanen.  
 
Dagen efter antagandet tillkännagivits ska ett meddelande att översiktsplanen 
antagits skickas till länsstyrelsen. Kommunen ska också publicera planen på sin 
webbplats. 
 
Beslutet gäller först sedan det vunnit laga kraft. För överklagande gäller 
bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen. Laglighetsprövning 
innebär att alla kommunmedlemmar har rätt att överklaga samt att överklagandena i 
huvudsak endast får grundas på brister i den formella hanteringen. 
Överklagandetiden är tre veckor efter det att beslutet har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla.  
 

 
 
När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska 
kommunen utan dröjsmål skicka handlingarna till till Boverket, länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, Region Norrbottenoch de kommuner som berörs. 
Kommunen bör också informera allmänheten och övriga berörda om detta.  
 
De som anmält att de önskar uppdateringar under processen genom att lämna sin e-
postadress via sidan https://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan kommer att få ett mail 
när/om fullmäktige fattat beslut om att anta planen. Kommunen kommer också att 
informera på hemsidan samt skicka handlingarna enligt beskrivningen ovan.  
 
Av 6 kap. 16 § framgår att en redovisning av hur miljöaspekterna har integrerats i 
planen eller programmet, hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen 
och inkomna synpunkter, vilka skäl som finns för att anta planen eller programmet i 
stället för de alternativ som övervägts och vilka åtgärder som planeras för att 
övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 
eller programmet medför ska finnas i beslutet att anta en plan eller ett program eller 
i en särskild handling i anslutning till beslutet. Kommunen har upprättat en särskild 
handling.  

 

https://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan


5. En kontinuerlig översiktsplanering 
 
1 april 2020 ändrades bland annat vissa bestämmelser i 3 kap. Plan- och bygglagen, 
PBL. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, 
vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir 
planeringsstrategin det centrala, nya verktyget. 
 
Efter det ordinarie valet  11 september 2022 ska kravet på kommunen att anta en 
planeringstrategi börja tillämpas. Kommunernas första planeringsstrategi ska ha 
antagits senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter 
aktualitetsprövningen. Planeringsstrategin ska fortsättningsvis tas fram under första 
halvan av perioden mellan två ordinarie val. I stället för en planeringsstrategi kan 
kommunen ha antagit en ny översiktsplan och på så vis har en aktuell översiktsplan. 
 
Under avsnittet ”Implementering och uppföljning” i förslaget till översikts- och 
tillväxtplan framgår bland annat: 
 
Kommunens ambition är att arbeta med en kontinuerlig (rullande) 
översiktsplanering för att på bästa sätt styra kommunens utveckling på lång sikt 
samt för bibehållen aktualitet. Genom detta förfaringssätt kan kommunen också 
slippa att senare lägga ner ett mer omfattande arbete på en total omarbetning av 
översiktsplanen.   

 
  
 
För att förenkla arbetet vid nästa revidering av översikts- och tillväxtplan 
uppmuntras alla som ser behov av ändringar i planen att så snart behov av ändringar 
i planen noteras meddela Samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar sedan för att se till att dessa synpunkter 
lyfts fram under kommande revidering. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en 
planeringsstrategi ska tas fram efter valet 2022 samt att ambitionen bör vara att 
översikts- och tillväxtplanen sedan revideras under åren 2023-2024. 
 



6. Slutsats samt förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslaget till 
översikts- och tillväxtplan. Översikts- och tillväxtplanen som antogs 2015-11-24, § 
174 upphör därmed att gälla. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltnignen föreslår också att fullmäktige upphäver den gamla 
bevarandeplanen för Arvidsjaurs centrum som upprättades på 80-talet då uppdaterat 
underlag nu finns tillgängligt genom det kunskapsunderlag för kulturhistoriska 
värden inom Arvidsjaurs samhälle som tagits fram. Utvalda byggnader och 
bebyggelsemiljöer i kunskapsunderlaget har lagts ut som bevarandevärda på 
markanvändningskartan för Arvidsjaurs samhälle som är en del av översikts- och 
tillväxtplanen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltnignen föreslår också att fullmäktige upphäver dokumentet 
”Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen” då motsvarande 
information nu finns i ett särskilt avsnitt i förslaget till översikts- och tillväxtplan.  
 
Kommunen har antagit ett tillägg till översiktsplanen, ”Vindkraftsutredning för 
Arvidsjaurs kommun”. Vindkraftsplanen vann laga kraft 2013-03-20 och ska 
fortsätta gälla. 
 
Förvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att en 
planeringsstrategi ska tas fram efter valet 2022 samt att ambitionen bör vara att 
översikts- och tillväxtplanen sedan revideras under åren 2023-2024. 

 
Bilagor: 
Översikts- och tillväxtplan 
Markanvändningskarta kommuntäckande 
Markanvändningskarta för Arvidsjaurs tätort 
Markanvändningskarta för Glommersträsk 
Markanvändningskarta för Moskosel 
Särskilt utlåtande 
Samrådsredogörelse 
Sammanställning från extern dialog 
Planeringsunderlag 
LIS - Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Särskild handling 
Inventering av inkomna förslag under samrådet 
Inventering av de inkomna förslag under utställningen som finns med i förslaget 
Ytterligare handlingar under processen finns tillgängliga på 
www.arvidsjaur.se/oversiktsplan  
 

http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan

