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

 
Kommunens nu gällande översiktsplan består av översikts- och tillväxtplanen  som 
antogs 2015-11-27 och tillägget avseende vindkraft som antogs 2013-03-20. 
Kommunfullmäktige bedömde  2019-02-26 översiktsplanen som aktuell. Samtidigt 
beslutade fullmäktige att översikts- och tillväxtplanen, med anledning av 
kommunens ambition om en rullande översiktsplanering, skulle revideras för att på 
bästa sätt styra kommunens utveckling på längre sikt och för en bibehållen 
aktualitet. En projektplan för arbetet fastställdes sedan 2019-02-28.  
 
Under perioden april till juni har samhällsbyggnadsförvaltningen, i samarbete med 
övriga berörda förvaltningar, bjudit in till en extern dialog med följande aktörer:  
 
Ungdomar Landsbygdsrådet Destinationsrådet Länsstyrelsen Regionen och 
angränsande kommuner Stora markägare Företagarna Byaföreningarna i 
Glommersträsk, Moskosel och Abborrträsk Biltestföretagen SPGA Handeln 
Föreningslivet Samebyar Pensionärsorganisationer 
Bostadsbolagen Bankerna 
 
Kommunen har även erbjudit andra aktörer att höra av sig vid intresse av att 
diskutera planen samt möjliggjort för att inkomma med synpunkter via ett formulär 
på hemsidan. Minnesanteckningar och en sammanställning av de synpunkter som 
inkommit via hemsidan finns tillgängliga på sidan  
https://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Samtliga möten har dokumenterats med 
minnesanteckningar och/eller sammanställningar med hjälp av verktyget Menti. 
Synpunkter har även inhämtats via hemsidan. Samtliga inkomna synpunkter har 
sammanställts tematiskt och under varje tema har också noterats vilka justeringar 
som gjorts i dokumentet med anledning av de inkomna synpunkterna. Dialogen har 
varit mycket värdefull i arbetet med att revidera planen.  
 
Efter att den övriga externa dialogen hade genomförs sammanställdes förslag till 
förändringar i markanvändningskartorna och skickades ut till samebyarna. Därefter 
har vissa samebyar valt att svara per mail och andra har lämnat sina synpunkter vid 

https://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan


ett möte eller telefonsamtal. Samebyarnas synpunkter och kommunens förslag med 
anledning av synpunkterna redovisas i ett särskilt avsnitt i sammanställningen. 
 
I övrigt har revidering av förslaget skett i enlighet med de förändringsbehov som 
definierades vid aktualitetsprövningen. Berörda tjänstepersoner har bidragit med 
underlag till varje avsnitt i planen. Konsultstöd har anlitats för natur- och 
friluftslivsinventeringen för de nya förslagen till LIS-områden.  
 
Förvaltningen har också valt att testa Boverkets ÖP-modell och gjort våra egna 
anpassningar för att vidareutveckla kartorna. Förvaltningen ingår också i Boverkets 
nationella arbetsgrupp för att vidareutveckla modellen.  
 
Avstämningar har också skett i översiktsplanegruppen. Arbetet har också 
presenterats för kommunledningsgruppen där även bolagens VD:ar var inbjudna. 
Slutligen skickades förslaget till textdokument och sammanställning ut till 
kommunledningsgruppen och översiktsplanegruppen för genomläsning.  
 

2. Dokumenten 
 
Översiktsplanen består av ett antal dokument. Huvuddokumentet är ”Översikts- och 
tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun” där förutsättningar, rekommendationer och 
konsekvenser för kommunens utveckling framgår. Till huvuddokumentet hör fyra 
markanvändningskartor; en kommuntäckande karta samt markanvändningskartor 
för Arvidsjaurs tätort, Glommersträsk och Moskosel. Dessa dokument utgör själva 
planen.  
 
Utöver dessa dokument finns diverse underlagsmaterial; dokumenten 
”Planeringsunderlag”, samt ”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge”. Alla översiktsplaner skall även innefatta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som syftar till att integrera miljöaspekter i 
planen så att en hållbar utveckling främjas, så väl ekologisk, ekonomisk som social. 
MKB:n är en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som planens 
genomförande kan antas medföra och är ett kompletterande dokument till 
huvuddokumentet.  

 
3. Fortsatt arbete 

 
Vid upprättandet av en översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen 
samt de kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har 
ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen 
ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i 
samrådet. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt 
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.  
När samrådet är genomfört ska kommunen redovisa resultatet av samrådet i en 
samrådsredogörelse och ställa ut planen under två månader. Den som vill lämna 
synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligt under utställningstiden.  
 
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.  
 

 
 

Utskick av samrådshandlingar planeras enligt bilaga 1. De som anmält att de önskar 
uppdateringar under processen genom att lämna sin e-postadress via sidan 
https://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan kommer också att få ett mail om samrådet.  
Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på Medan samt på hemsidan. 
Annonsering om förslaget och vart det finns tillgängligt kommer även att ske i PT 
och Norran.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser även arrangera samrådsmöten för 
allmänheten i Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel för att informera om 
förslaget och inhämta synpunkter.   
 

4. Tidplan för det fortsatta arbetet 
 
Nedan följer en preliminär tidplan för det fortsatta arbetet: 
 
November 2019 
Ks beslutar om samråd 
Pressmeddelande om samrådet i förhoppningen att tidningarna ska skriva om 
planen. 
 
December 2019 – Januari 2020 
Samråd 
 
Våren 2020 
Framtagande av utställningshandlingar 
Avstämning i kommunledningsgruppen 
 
Maj 2020 
Ks beslutar om utställning 
 
Juni-Augusti 2020 
Utställning 
 
September 2020 
Framtagande av antagandehandlingar 
 
Oktober - November 2020 
Den nya översiktsplanen antas av fullmäktige 
 

https://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan


5. Slutsats samt förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka ut förslaget till översikts- och tillväxtplan 
för Arvidsjaurs kommun på samråd. 

 
Bilagor: 
Översikts- och tillväxtplan 
Markanvändningskarta kommuntäckande 
Markanvändningskarta inzoomning för Arvidsjaurs tätort 
Markanvändningskarta inzoomning för Glommersträsk 
Markanvändningskarta inzoomning för Moskosel 
Sammanställning från extern dialog 
Underlag för tidig dialog med samebyarna 
Rapporter från natur- och friluftslivsinventeringar 
Sändlista för utskick 
Planeringsunderlag 
Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
Miljökonsekvensbeskrivning 


