Vittjåkk
skidanläggning
Försäljningsprospekt 2017

Där äventyret börjar
Vittjåkk skidanläggning har älskats av många i över 50 år. Nu finns chansen
för dig att köpa anläggningen och ta den in i framtiden. Anbud inklusive
affärsplan ska skickas in till kommunen.
Naturreservatet har ombildats, mark har införskaffats, detaljplanen är klar och
tillstånd från reservatsföreskrifterna och från Natura 2000-bestämmelserna finns
på plats. Nu saknas bara den rätta exploatören!
Detaljplanen möjliggör en utveckling av området med campingstugor, hotell,
toppstugor och större husvagnscamping samt en helt ny skidbacke och ny
skidlift. Genom detta har kommunen satt upp ramarna och vill nu se kreativa
utvecklingsplaner.
Kommunens målbild är en anläggning som tar tillvara områdets möjligheter
sommar så väl som vinter. Vi vill se att varumärket Vittjåkk fortsätter bidra till att
göra Arvidsjaur till en än mer attraktiv plats att leva och verka i.
Kommunen ser att framtida exploatör kan vara såväl en lokal som en nationell
eller internationell exploatör som visar en övertygande och engagerande plan
för anläggningens framtida utveckling.

Filmer

Se Vittjåkk genom filmerna!
Kort vinterfilm: www.arvidsjaur.se/VittjakkTeaser
Vinterfilm: www.arvidsjaur.se/VittjakkWinter
Sommarfilm: www.arvidsjaur.se/VittjakkSummer
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Flygplatsen till Vittjåkk: www.arvidsjaur.se/AirportToVittjakk
A.Nauclèr
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Vittjåkk, anläggningen & historia
Bland vidsträckta myrar och mäktiga
skogslandskap bryter lågfjället Vittjåkk
horisonten. Cirka 8 km sydväst om
Arvidsjaurs samhälle i Norrbottens inland
ligger Vittjåkk med sina lavklädda granar,
dvärgbjörkar och öppna hedmarker,
miljöer som annars återfinns i Svenska
fjällkedjan. Vittjåkkområdet, ”de fem
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topparnas fjäll” består av Vittjåkk i norr,
Trollberget och Akkanålke i väst och
Guorbbabuovda och Dobmake i söder.
Centralt i området finns också en större
sjö, Stenträsket. Detta komplex består av
till synes orörd vildmark med granurskog
och vegetation som kännetecknar mark
i höglänta områden. Utan överdrift kan
området i sin helhet sägas utgöra ett
eldorado för friluftsmänniskor av olika
kategorier.

Redan tidigt vände arvidsjaurbor sina
blickar mot Vittjåkk. Under 1930-talet
uppförde Skid- och Friluftsfrämjandet
en stuga på fjället. Men det var först
i början på 1950-talet då Arvidsjaurs
kommun tillsatte en turistnämnd som
exploateringen av Vittjåkk tog fart.
Vägen upp till Vittjåkk asfalterades,
parkeringsplats för cirka 1000 bilar
anlades, en serveringsstuga byggdes
och den första liften monterades. 1965
föreslog turistnämnden att Vittjåkk skulle
fortsatt exploateras med en stugby
närmare Stenträsket med motiveringen
att Stenträsket var en av förutsättningarna
för en lyckad verksamhet. Idéer har även
funnits för bygge av en linbana som
skulle länka samman Vittjåkk skidbacke
med Prästbergets skidbacke i Arvidsjaurs
samhälle.
Idag är Vittjåkk en skidanläggning med
en restaurang, sju nerfarter som har
backlängder mellan 500-1400 m och
höjdskillnader på 100-200 m. Tre så kallade
bygelliftar finns i området. I början av
80-talet byggdes en husvagnsparkering
och denna består idag av 77
husvagnsplatser med tillhörande
servicebyggnad och en vedeldad bastu.

Vittjåkk nedfartskarta

Husvagnsparkeringen vintertid och
sommartid. På sommaren är det främst de
så kallade ”spiketälten” som står kvar.

Restaurangbyggnaden

Vittjåkk erbjuder flera möjligheter till
vandring och vintertid skidåkning och
skoterkörning. I Arvidsjaurs kommun
och i synnerhet på Vittjåkk och
Akkanålke är snöskoterkörning en stor
del av friluftsutövandet. Både inhemska
och utländska besökare kommer till
Arvidsjaur för att uppleva naturen via
skoter. Skoterkörning är tillåten på väl
snötäckt mark inom Vittjåkkområdet med
undantag för ett förbudsområde som
omfattar skidbackarna där skoterkörning
enbart är tillåten på utmarkerade
skoterleder.

Vittjåkk
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Skidanläggningen Vittjåkk har i över
femtio år drivits av Arvidsjaurs kommun.
Från 1994 sköttes anläggningen av
Stiftelsen Laponia-Gielas och 2003 lades
anläggningen ut på driftsentreprenad till
extern part.

En av skidliftarna

A.Nauclèr

Utsikten i området kring Vittjåkk & Akkanålke
är storslagen både sommar som vinter.
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Inom Vittjåkkområdet finns flera slingor
att vandra genom gammal skog och
beundra landskapets variation från kalfjäll
till skog och myrmark. Vandringslederna
på Vittjåkk har nyligen upprustats med
nya skyltar och spänger. Det pågår
även ytterligare förbättringar både via
Norrbottens länsstyrelse och Arvidsjaurs
kommun. I bilagan ”Vandringsleder
Vittjåkk-Akkanålke” framgår
vandringslederna på en karta.

Arvidsjaurs kommunstyrelse beslutade
2012 att Vittjåkk skidanläggning skulle
läggas ut till försäljning. Eftersom
Vittjåkk skidanläggning även är ett
naturreservat och Natura 2000-område
inledde kommunen förhandlingar med
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen om
att få köpa marken. Detta för att en
exploatering av området skulle vara
möjlig. Under tiden markfrågan utretts
har Vittjåkk skidanläggning åter driftats
genom externa entreprenörer.

kommunen, vilket
visar på det starka
lokala engagemang
som finns för Vittjåkk.
Säsongerna 2016/2017
och 2017/2018
anlitades en ny
entreprenör som
utöver öppethållning
av backe och
camping även
anordnat julbord,
whiskeyprovningar
m.m.
I en redogörelse från Arvidsjaurs
turiststyrelse 1965 angavs att Vittjåkk hade
blivit ett synnerligen populärt turistmål,
främst under vårvintern. Under den tiden
hade besöksfrekvensen ökat och under
månaderna februari till april uppskattade
man antalet besökare på Vittjåkk mellan
75 000-100 000. Redan då påpekade
Vittjåkk & Stenträsket

Säsongerna 2014-2016 stod extern
entreprenör för öppethållande av
restaurang, liftar och husvagnscamping.
Under säsongen erbjöd företaget
bilkörning på sjön Stenträsket och
utnyttjade restaurangen på Vittjåkk
vid dessa events. Kommunen stod
för besiktning och reparationer av
anläggningen samt pistning av backarna
och skidspåren. Under säsongen
2014/2015 delfinansierades driften till
och med av de lokala företagen i

Raststuga i rosa vinterljus

Vittjåkk
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man att det korta avståndet till orterna
Piteå, Skellefteå, Boden och Luleå var
en orsak till Vittjåkks ökade popularitet.
Vittjåkk är fortfarande ett mycket attraktivt
besöksmål för turister från andra delar
av länet men också hela landet. Den
ökande internationella turismen samt
biltestindustrins framväxt i Arvidsjaurs
kommun har dessutom bidragit till att
Vittjåkk blivit ett populärt besöksmål för
de internationella grupper som kommer
till Arvidsjaur. Inte bara skidanläggningen
är en turistisk angelägenhet utan även
de raststugor, vindskydd, skoter-, skidoch vandringsleder som finns i området
är turistiskt intressanta. Möjligheten till
ädelfiske i Stenträsket lockar också lockar
turister till området så väl sommar- som
vintertid.

Vandring på Vittjåkk sommartid
I. Nyström

Snöskoterkörning vintertid
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Arvidsjaurs kommun & vad vi har

I Lapplands inland finns Arvidsjaur, ett litet
samhälle med stort utbud. Här är samisk
kultur och renskötsel en del av identiteten
och Arvidsjaur är en aktiv kommun med
ett levande centrum. Kommunen har
gott om vacker natur och landskapet
präglas av lågfjäll och orörda marker. Det
finns många storslagna naturreservat och
vandringsleder runt om i kommunen och
över 4000 sjöar!
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Fordonstestnäringen är en stor näring i
kommunen och varje vinter reser flera
tusen ingenjörer och annan personal
från runt om i Europa hit för att arbeta
inom fordonstest. Det stora behovet att
smidigt kunna resa till och från Arvidsjaur
har bidragit till att vi har en internationell
flygplats bara tio minuters bilfärd från
samhället. Många arbetstillfällen finns
också inom offentlig förvaltning på lokal,
regional och statlig nivå, vilket bidrar till
en långsiktigt stabil arbetsmarknad inom
kommunen.
Naturturism är något som ökar varje
år i kommunen. Det finns flertalet

Vittjåkk

naturturismföretag som anordnar guidade
skidturer, snöskovandringar, vandringar,
skotersafari, hundspannsturer eller
fisketurer. Snöskoterturism är populärt
och många vallfärdar till kommunen
för att köra tidigt på säsongen i
pudersnöområden. Swedish Lapland
som är regionens officiella företrädare
för besöksnäringen beräknar via den
s.k. TEM-undersökningen (se bilaga
”TEM 2016 ARVIDSJAUR - Ekonomiska
och sysselsättningsmässiga effekter av
turismen i Arvidsjaurs kommun 2016”)
att omsättningen i regionen har ökat
med 58 % sedan 2010. År 2016 uppgick
omsättningen till 6,5 miljarder kronor (+5
% jämfört med 2015). Omsättningen
i Arvidsjaur ökade med 7 % mellan
2015-2016, vilket motsvarar 11 miljoner
kronor i ökning. Över en tioårsperiod har
omsättningen ökat med 35 %. Antalet
kommersiella bäddar är cirka 1100, varav
ungefär hälften består av 4-stjärniga
hotellbäddar. Omsättningen inom hotell
har ökat med nästan 50 % sedan 2007
och ökar stadigt varje år. Arvidsjaur är
idag en av destinationerna med högst
andel högbetalande internationella
gäster i Sverige. Internationaliseringen av
besöksnäringen i Arvidsjaur har medfört
att efterfrågan ofta överstiger tillgängligt
antal bäddar från slutet av januari till
början av
mars.

Till vänster: Tjärnheden-området med 365
sjöar inom en kvadratmil.
många olika
näringarna
bidrar till
att skapa
ett inflöde
av nya
människor
till orten på
många olika
sätt.

I Arvidsjaurs kommun finns över 4000 sjöar,
fyra älvar och en mängd åar och bäckar
som utgör utmärkta fiskevatten för den
fiskeintresserade. Arvidsjaur betyder ”den
givmilda sjön”, eller ”sjön som ger rikligt”,
något som tusentals fiskeentusiaster kan
skriva under på. Förutom röding, harr,
öring, sik och lax ligger även gäddorna
och ruvar i vassen. De mest frekventerade
vattnen är Byskeälven, Stenträsket och
Piteälven som erbjuder bra ädelfiske.
Några av de bästa laxpoolerna finns i

Snöskovandring

Byskeälven som ligger endast en timmes
bilfärd från Arvidsjaur.
Försvarsmakten har varit verksam på orten
i nästan 40 år. Här finns Försvarsmaktens
vinterenhet och arméns jägarbataljon,
med nationella och internationella
kontakter. Det subarktiska klimatet
möjliggör utbildningar i snö, is, mörker
och kyla, vilket skapar ett inflöde av
människor från andra delar av Sverige och
från övriga världen för att träna här. De

Borrar för hand för vinterfiske
Vittjåkk
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Arvidsjaurs samiska ursprung

ligger mitt inne i samhället. Arvidsjaur
är bland annat därför även en viktig
kulturhistorisk plats.
År 1570 var den samiska samlingsplatsen
placerad vid Arvidsjaurs västra infart
men flyttades 1820 till sin nuvarande
plats, där den har varit placerad
sedan dess. Här finns både kåtor och
häbbren och sista helgen i augusti
varje år firas storstämningshelgen med
tävlingar i lassokastning, sång, musik och
marknadsstånd.

A.Nauclèr

De internationella Samiska Kyrkodagarna
arrangerades 2017 i Arvidsjaur

Det finns fem aktiva samebyar som har
marker inom Arvidsjaurs kommun och
ytterligare fler som har flyttleder. Där en
generation lämnar ifrån sig tar nästa vid
och identiteten och traditionerna lever
vidare inom kommunen.
Arvidsjaurs kommun ligger mitt i Sapmí
och de samiska rötterna är en viktig
del av Arvidsjaur. Ännu idag finns en
levande samekultur där en ny generation
renskötare och stolta samer tagit vid och
traditionerna förs vidare. Det traditionella
arvet lever sida vid sida med det moderna
Arvidsjaur. Detta gör att orten är och
förblir ett viktigt levande samiskt centrum.
Samer har alltid funnits här och kulturen är
mycket djupt rotad.
Samhällets samiska rötter är tydliga och
en av Sveriges äldsta bevarade kyrkstäder
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H. Bergström

Renar
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Den samiska kyrkostaden i Arvidsjaur,
Lappstaden, en solig sommardag

Handel & service

andra lokala matförädlare verksamma
i kommunen skapar livsmedel av god
kvalitet oavsett om det gäller bär, fisk, kött
eller andra varor.
I de sydöstra delarna av samhället finns ett
externhandelsområde, golfbana och stall
m.m. Föreningslivet är starkt i Arvidsjaur

A.Nauclèr

Arvidsjaur är strategiskt lokaliserat vid en
knutpunkt i vägnätet i inlandet och har
god tillgång på handel och service.

Allt som kan behövas för det dagliga livet
finns tillgängligt och på Hälsocentralen
finns bland annat vårdcentral,
folktandvård, barnavårdscentral,
I centrum finns ett brett handelsutbud med mödravårdscentral, ungdomsmottagning
ett vackert promenad- och cykelstråk
och akutmottagning.
längs Storgatan som tillsammans bidrar
till att skapa ett levande centrum.
Centralt placerat finns ett antal fyrstjärniga
Sällanköpshandeln visar starka siffror och
hotell och ett brett utbud av restauranger,
skapar arbetstillfällen, som i sin tur bidrar
caféer och pizzerior. Det finns även ett
till ökade förutsättningar för det varierade
varierat utbud av konferenslokaler att
utbudet av butiker och affärer som finns.
tillgå, samt en kongressal med plats för
Centrumbadet intill Ringelskolan används
cirka 400 personer. Flera av hotellen och
både i undervisningen men är också
restaurangerna i Arvidsjaur har vunnit
ett populärt besöksmål för många med
utmärkelser för sin kvalitetsmat och finns
bland annat sin äventyrsdel, klättervägg,
bl.a. med i White Guide. Renslakteriet som
vattenrutschkanor, strömmar och
helt ägs av renskötare gör att lokalt kött
bubbelavdelning.
alltid finns att tillgå. Detta tillsammans med

I centrum finns det liv och rörelse

Vittjåkk
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och det finns en god sammanhållning
inom de olika organisationerna.
Kulturutbudet är stort och det finns allt från
konserter, filmvisning på biografen, dansoch musikuppvisningar från olika kulturer
för alla åldrar, till teaterföreställningar på
förskolor, skolor och öppna föreställningar
på biblioteket.

Kommunikationer
Att kunna känna sig fri och obegränsad
är något som många värdesätter högt.
En viktig del i detta är kommunikation.
Arvidsjaur är lokaliserat vid en nod i
vägnätet, där tre stora vägar, riksväg 94,
riksväg 95 och E45:an möts. Det gör att
det är lätt och smidigt att ta sig till och från
Arvidsjaur, oavsett från vilket väderstreck
färden utgår ifrån.
Arvidsjaurs flygplats är lokaliserad
endast en mil utanför samhället.
Flygkommunikationen till orten är god,
1-2 timmar till eller från Stockholm. Detta
gör att det är fullt möjligt att ta sig till och
från Stockholm för ärenden (eller nöjen)
över dagen och sedan tillbaka. På vintern
ökar frekvensen på flygtrafiken och det
går att ta sig till och från Arvidsjaur från
ett antal destinationer i Europa såsom
Frankfurt-Hahn, Stuttgart, Hannover,
München och Birmingham på endast 2-3

Flygplan på Arvidsjaurs flygplats
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timmar. Antalet passagerare ökar stadigt
varje år och förra året (2016) närmade sig
passagerarantalet 60 000 stycken. Med
knappt två timmars bilresa nås ytterligare
två flygplatser, Skellefteå och Luleå,
med avgångar till Gotland, Stockholm
och Göteborg i Sverige, Oslo i Norge,
Köpenhamn i Danmark, flertalet större
orter och charterdestinationer i Europa
samt Thailand och USA.

Digitala kommunikationer är en viktig
del i vårt dagliga liv. Stora delar av
Arvidsjaurs samhälle är anslutet till fiber
och möjliggör att Arvidsjaur är del i den
digitala utvecklingen. Arbete pågår just
nu med att ta de första stegen mot det
nationella målet om en hundraprocentig
fiberbredbandstäckning, både i samhället
och i byarna runt om i kommunen.
På den norska sidan gränsen öppnar
under 2019 Tjernfjellstunneln vilket kommer
att innebära bättre kommunikationer
från norska sidan längs väg 95 och till
Arvidsjaur. Laddinfrastrukturen för elbilar
håller på att byggas upp längs väg 95 för
att underlätta elbilstrafiken, framförallt från
Till vänster: Arvidsjaurs kommunhus.
Härifrån pågår arbetet med utbyggnad av
bredbandsnätet.

Bilder ovan & under: Arvidsjaurs flygplats på
vintern.

Norge. Den förbättrade tillgängligheten
skapar möjligheter för fler turister att ta sig
vidare in i Sverige.

Vittjåkk
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B. Lundgren

Regionen Norrbotten
Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbotten,
ett län som har mer glesbygd och
landsbygd än de flesta andra regionerna i
Europa. Norrbottens inland erbjuder unika
möjligheter för fordonstestverksamhet
och upplevelsenäring. Tillgången till
vidsträckta områden, kyla, is, snö och
mörker i kombination med modern
informationsteknik gör glesheten till en
konkurrensfördel och tillväxtfaktor.

har cirka 400. Detta innebär att det är
skyddad natur som inte får avverkas
eller åverkas och som alla får vistas i.
I Sverige finns ”allemansrätten”, vilket
Klimatet och de naturgivna
innebär att alla har rätt att vistas i skog
förutsättningarna gör att länet har unika
och mark – utan att själv vara markägare.
möjligheter för skogsbruk och för att odla
Allemansrätten möjliggör också rätten
råvaror för exempelvis närproducerade
att plocka bär och svamp, vandra och
livsmedel.
uppleva naturen samt övernatta tillfälligt
i skogen. Detta under förutsättning att
Stora delar av de nationella
skog och mark inte förstörs, att djur eller
naturtillgångarna som mineraler, skog och djurungar inte störs samt att allt skräp
vattenkraft återfinns i Norrbotten och utgör och annat medhavt inte lämnas kvar i
stor del av regionens Bruttoregionprodukt
naturen. Mer om allemansrätten går att
(BRP).
läsa på många olika språk på http://
www.naturvardsverket.se/Var-natur/
Allemansratten/Allemansratten-pa-andrasprak/.
95 % av hela Sveriges nationalparksarea
finns i Norrbottens åtta nationalparker. De
närmsta, från Arvidsjaur sett, är Pieljekaise
i Arjeplogsfjällen och Sarek i Jokkmokk,
men det finns även planer på att Reivo
naturreservat i Arvidsjaurs kommun ska bli
nationalpark framöver.

Ovan: Fordonstest på vintern.
Nedan: Eventkörning med sportbilar på snö
och is.

Skogslandskap

Arvidsjaurs strategiska placering gör
det möjligt att lätt att nå det mesta.
Inom cirka 15 mil kan Östersjökusten
nås med städer som Luleå, Piteå och
Skellefteå. Inom samma avstånd men
åt väster nås den vackra fjällvärlden.
Arvidsjaurs kommun har idag cirka 70
naturreservat och Norrbotten som region

A.Nauclèr

Frusna lingon

Vittjåkk
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Detaljerad information & fakta
Ägarförhållanden & arrenden
Vittjåkk skidanläggning omfattas av flera
fastigheter. Fastigheten Svärdlandet
1:8 där Vittjåkks restaurang finns köpte
Arvidsjaurs kommun av staten genom
Statens Fastighetsverk oktober 2017.
I maj 2017 köpte kommunen 10 ha från
Svärdlandet 1:17 av Naturvårdsverket.
Denna mark är enligt detaljplanen
avsedd för att utvecklas med hotell,
campingstugor, parkering mm. Ansökan
om lantmäteriförrättning för att avstycka
köpt mark från Svärdlandet 1:17 skickades
till Lantmäteriet i juni 2017. Ansökan har
senare kompletterats så att förrättningen
även ska reglera Svärdlandet 1:8 till den
nya fastigheten.
Arvidsjaur 1:1 ägs av Svenska kyrkan. För
verksamhetens behov arrenderas mark
av Svenska kyrkan. Framtagen detaljplan
för Vittjåkk skapar förutsättningar för att
kunna reglera del av Arvidsjaur 1:1 till
Svärdlandet 1:8 om Svenska kyrkan och
framtida exploatör kommer överens
om köp. Förrättningen bekostas i så fall
av exploatören. Alternativt kan denna
mark även fortsättningsvis arrenderas
för verksamhetens behov. Ett förslag
till arrendeavtal finns förberett, se

bilaga ”Förslag till avtal angående
anläggningsarrende Svärdlandet 1_1
Svenska kyrkan”.
Arvidsjaurs kommun arrenderar
ytterligare mark från Svärdlandet 1:17 av
Naturvårdsverket för nyttjande av mark
för skidliftar och nerfarter på Vittjåkk. Ett

nytt, uppdaterat arrendeavtal om 30 år för
markupplåtelse för skidliftar och nerfarter
samt uppförande av toppstugor håller
på att tas fram av Naturvårdsverket för
framtida exploatör/intressent. Det nya
arrendeavtalet skapar förutsättningar
för att bygga toppstugor, anlägga ny
skidbacke och lift samt för drift och
underhåll av befintliga backar och liftar.
Kommunen anser att det är viktigt
med en tidig dialog mellan exploatör

Fastighetsindelning
Vittjåkk
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Detaljplanen & vad den innebär

och Mausjaur sameby som har marker
i området. Kontinuerlig dialog med
samebyn är också viktig under vidare
utveckling och drift av anläggningen.

Arvidsjaurs kommun har tagit fram en
detaljplan för Vittjåkk skidanläggning.
I detaljplanen reglerar kommunen hur
mark och vatten ska användas och hur
bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen
antogs av Arvidsjaurs kommunfullmäktige
juni 2017 och vann laga kraft 2017-10-27.

Vittjåkk skidanläggning ligger i närheten
av försvarsmaktens övningsområde.
Detta område är utpekat som riksintresse
och här måste försvarsmakten kunna
säkerställa att ny bebyggelse eller andra
åtgärder inte innebär risk för påtaglig
skada på riksintresset. Dialogen med
försvarsmakten är således viktig för
exploatören i framtiden.
Pistning av stora liften på Svärdlandet 1:17

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en
utveckling av området med stugor, hotell
samt ny backe och lift. Planen syftar
vidare till att möjliggöra byggnation av
mindre toppstugor på de två topparna
samt att skapa förutsättningar för en
utveckling av husvagnscampingen.
Detaljplanen innebär att områden
markerade med N4RO och RO kan
utvecklas med hotell, campingstugor
med integrerat garage, turistanläggning,
restaurang och tillhörande byggnader.
Inom N4RO tillåts även husvagnscamping
med spiketält.
Detaljplanen tillåter att ett hotell med max
tre våningar, en total byggnadshöjd på
max 15 m och en maximal byggnadsarea
på max 2000 kvm får uppföras.
Campingstugor med integrerat garage får
byggas om max 100 kvm och med högsta
totalhöjd 5 m.
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Område som är utlagt som N1 ska
användas till skidliftar med tillhörande
Vittjåkk

Mer finns att läsa i fullständiga
detaljplanehandlingarna, se bilaga
”Detaljplan för Vittjåkk skidanläggning”.

Utdrag ur detaljplanen

nerfarter samt arrangemang som krävs
för anläggningarnas funktion. I områdets
nordvästra del finns möjligheter att
anlägga ny lift och nedfarter.
På de båda topparna tillåter detaljplanen
att toppstugor om max 100 kvm och med
högsta totalhöjd 7 m kan uppföras (N2).
Ny bebyggelse inom området ska
utformas med särskild hänsyn till

omgivningens egenart för att smälta
in bättre och minimera påverkan på
omgivningen. Fasader ska vara av trä och
i svart matt kulör, eller i dova naturfärger.
Taket i matt kulör.
Inom område som utgör N1, N3, RO och
N4RO-område får tekniska anläggningar
för uttag av vatten uppföras. Inom
område som utgör N3-område får också
teknisk anläggning för rening av vatten
anläggas.
Vittjåkk
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Vittjåkk-Akkanålke naturreservat
Vittjåkk skidanläggning ingår delvis
i Vittjåkk-Akkanålke naturreservat.
Naturreservat är den vanligaste formen
för att skydda naturområden i Sverige,
och de kan bildas för att bevara
biologisk mångfald, för att vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer och för
att tillgodose behovet av områden för
friluftslivet. För varje naturreservat finns
föreskrifter som talar om vad som är
respektive inte är tillåtet i området.

krävs för att upprätthålla en normal drift
av sportanläggningen. Det inkluderar
underhåll av t.ex. liftsystem, pister och
toppstugor eller att utföra åtgärder som till
exempel uppförande av skyltar.
Reservatsföreskrifterna finns i Länsstyrelsens
beslut 2016-06-20, beteckning 511-1536-16
(se bilaga ”Reservatsföreskrifter VittjåkkAkkanålke naturreservat”).

Syftet med Vittjåkk-Akkanålke
naturreservat är att bevara landskapets
opåverkade karaktär så att urskogens och
de olika fjäll- och fjällnära naturtypernas
ekosystem får utvecklas naturligt. Syftet är
även att - inom ramen för detta mål - ge
möjlighet till naturupplevelser, friluftsliv och
vetenskaplig forskning i orörd natur.
Den mark som avses exploateras för
campingstugor, husvagnscamping och
hotell med tillhörande anläggningar enligt
detaljplanen ligger utanför reservatet.
Liftarna och backarna ligger delvis inom
reservatet. Av reservatsföreskrifterna
framgår dock att lift och toppstugor
får uppföras enligt detaljplanen samt
att toppstugorna får konstrueras som
enkla raststugor i ett plan och får vara
max 100 m2 vardera. Det står också att
föreskrifterna, inom planlagt område, inte
ska utgöra hinder för det underhåll som
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Vittjåkk

Naturreservatets geografiska avgränsning

Natura 2000
Vittjåkk skidanläggning ligger inom
Vittjåkk-Akkanålke natura 2000-område.
Vittjåkk-Akkanålke är utvalt att ingå i
Natura 2000 eftersom det i området
finns naturtyper och arter som finns
med i art- och habitatdirektivet. Natura
2000-området har samma utbredning som
naturreservatet men inkluderar även den
mark som avses bebyggas med hotell,
campingstugor m.m. Natura 2000 är ett
nätverk av värdefulla naturområden inom
EU som syftar till att skydda de arter och
livsmiljöer som är av gemensamt intresse
för EU-länderna.
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken
för att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område. Länsstyrelsen har
godkänt Arvidsjaurs kommuns
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och
meddelat tillstånd för anläggning och
drift av skidanläggning inom Natura
2000-området. Länsstyrelsen meddelade
samtidigt Arvidsjaurs kommun tillstånd från
reservatsföreskrifterna för naturreservatet
Vittjåkk-Akkanålke att uppföra en lift
och två toppstugor i enlighet med
föreskrift A:13 i naturreservatsbeslutet.
Tillståndet innehåller ett antal villkor
som rör anläggandet av ny skidlift, nya
skidbackar och toppstugor samt villkor för
hur dagvatten och avlopp ska hanteras.

Tillståndet från reservatsföreskrifterna för
att uppföra lift och toppstugor upphör att
gälla om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år eller inte har avslutats inom
fem år från den dag då tillståndsbeslutet
vunnit laga kraft (2017-11-20). Om
åtgärderna inte har påbörjats inom
två år finns möjlighet för exploatören
att ansöka hos länsstyrelsen om
förlängning. I dagsläget har länsstyrelsens
naturmiljöenhet cirka 2-månaders
handläggningstid för reservatsärenden.

Mer finns att läsa i fullständiga
tillståndshandlingarna (bilaga ”Tillstånd
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för
åtgärder inom Vittjåkk-Akkanålke”) och
bevarandeplanen, se bilaga ”VittjåkkAkkanålke bevarandeplan Natura 2000”.

Vittjåkkstopparna, samtliga inom Natura 2000

Vittjåkk
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Infrastruktur
Bebyggelse

Tre så kallade bygelliftar finns i området.
Bebyggelsen inom Vittjåkk skidanläggning Första liften, ”lilla liften”, består av dubbla
släpliftar som uppfördes under 60-talet
består av restaurang (Ritning 1),
och konstruerades av Konrad Doppelmayr
servicebyggnad (Ritning 2), en vedeldad
& Sohn (numera Doppelmayr Garaventa
bastu, två liftstugor och en äldre
Group). ”Lilla liften” har en längd på 500
värmestuga.
m och nivåskillnad på 100 m. Till liftarna
finns lifthus 1 som innehåller maskinrum,
Befintlig restaurang uppfördes år
personalutrymmen, förråd, verkstad och
1998 efter en omfattande brand som
totalförstörde den första restaurangen som utrymme för skiduthyrning.
byggdes på Vittjåkk. Restaurangdelen
”Stora liften” byggdes kring 1970 och har
består av lokal med plats för cirka 90
en längd på 1400 m och en nivåskillnad
personer, serveringskök, varumottagning
på 200 m. Även denna konstruerades
och fyra toaletter. Värmestugan består
av Konrad Doppelmayr & Sohn (numera
av bagagerum och fyra toaletter.
Doppelmayr Garaventa Group) och är
Byggnadens bruttoarea är 315 m2.
av typen vinkellift. Lifthus
2 finns i dalstationen för
Vittjåkks husvagnscamping består
”stora liften” och innehåller
av 77 husvagnsplatser med el. På
maskinrum.
varje campingplats finns utrymme för
uppställning av förtält eller ”spiketält”.
Totalt finns sju nerfarter på
Tillhörande servicebyggnad är uppförd
Vittjåkk som har varierande
år 2002 och har duschar, toaletter, latrin,
svårighetsgrader. Vittjåkk
tvätt och kök.
som skidanläggning är
familjernas paradis med
Den gamla värmestugan med tillhörande
uthus uppfördes 1938 av Friluftsfrämjandet. flera lättåkta backar och
innefattar dessutom en
Byggnaden har eluppvärmning och
öppen spis. Värmestugan är dock kallställd lekplats som får barnen att
stortrivas.
och i stort behov av renovering.

Vittjåkk nedfartskarta

Barn leker på Vittjåkk
Vittjåkk
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Teknisk försörjning
Vittjåkks tekniska försörjning består av eget
vatten och avlopp, egen pelletspanna
och el för uppvärmning. Elleverantör
är Vattenfall, renhållningsleverantör är
Arvidsjaurs kommun och teleleverantör
är Telia. Driftkostnaden är beräknad
till cirka 315 000 kr/år. Driftkostnaden
består av uppvärmning och el (290
000 kr) samt slamtömning, sopor och
arrendeavgifter. Planerad exploatering
enligt detaljplanen med campingstugor,
hotell och utökad camping kommer
att innebära att nya anläggningar för
vatten, avlopp och elkraft måste lösas
till de nya byggnaderna då dagens
anläggningar endast är dimensionerade
för restaurangverksamheten, besökare
och campinggäster.

med nya campingstolpar (16 A),
markkablar och även utökad belysning
är utrustad med ett fjärrmanöversystem.
Detta innebär att gästerna själva kan
fjärrstyra eluttagen till campingplatsen.
Vittjåkk skidanläggning har eget vatten
och avlopp. Vatten tas från en grävd
brunn som ligger väster om dammen vid
restaurangen. Vattentäkten har kapacitet
att förse restaurangverksamheten
och campinggästerna med vatten.

Från väg E:45/riksväg 95 och upp till
Vittjåkk restaurang finns markförlagd
elkabel på 20kV. Transformatorstation
på Vittjåkk är dimensionerad till befintlig
anläggning. Befintligt elnät upp till
Vittjåkk klarar en ökning av verksamhet
med campingstugor, hotell och en
större camping och är förberett för ett
uttag av cirka 2,0 MW. För att kunna
nyttja ytterligare elkraft kommer byte av
nätstation, transformator och utbyggnad
av anläggningens egna elnät vara
nödvändigt. Arvidsjaurs kommun har
investerat i ny elanläggning till Vittjåkks
husvagnscamping. Den nya anläggningen
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Skidiften drivs med el
Vittjåkk

Vattenkvaliteten är tjänlig med
anmärkning, se bilaga ”Vattenprover
Vittjåkk”. Vidare utredning avseende
vattenkvaliteten rekommenderas.
Befintlig avloppsanläggning består
av två trekammarbrunnar utan
efterföljande rening som kommer att
behöva åtgärdas. I liftstugan som tillhör
”lilla liften” finns också vattentoalett
där statusen för avloppsanläggningen
är okänd. Avloppsanläggningen

kommer att inspekteras av kommunens
miljökontor nästa barmarkssäsong.
Sammanlagd vattenvolym är 28 m3
och anläggningen har slamtömning en
gång per år. Anläggningen uppfördes
1985 men byggdes om vid uppförande
av ny restaurangbyggnad 1998. Ett
föreläggande från tillsynsmyndigheten om
att åtgärda avloppen på grund av att de
inte uppfyller kraven finns från 2017.
Större vattentillgång för anläggningen
kan lösas genom två alternativ.
Antingen anläggs en ny vattentäkt
inom avgränsat område enligt

detaljplanen. I ”PM Geoteknik” anges
att det totala tillrinningsområdet är
större än 20 km2 vilket ger en väldigt stor
grundvattenbildning på över 6 000 000
m3 årligen (grundas på Länsstyrelsen
Norrbottens egna karttjänst, www.viss.
lansstyrelsen.se - områdets Id: 728268165084). Den årliga grundvattenbildningen
i det aktuella tillrinningsområdet
bedöms enligt ”PM Geoteknik” vida
överstiga ett eventuellt vattenuttag med
brunn för stugor och hotell (bedömt
<1% av grundvattenbildningen i
avrinningsområdet). Andra alternativet för
större vattentillgång är att anläggningen

försörjas via kommunens vattentäkt i
Arvidsjaur samhälle. Mer information finns i
bilagan ”PM Geoteknik”.
En ny avloppsreningsanläggning kan
byggas antingen på plats inom avgränsat
område enligt detaljplanen, alternativt
att området ansluts till kommunens
avloppsnät. Tillstånd enligt miljöbalken
krävs för ny VA-anläggning. Infiltration
bedöms inte lämpligt på grund av
anläggningens storlek.
Anslutningar till kommunalt VA kan
byggas genom att självfallsledningar med
tryckavlopp på delsträckor grävs ned
alternativt genom att anlägga ett grunt
förlagt tryckavlopp där ledningar isoleras
och eventuellt förses med värmekabel.
Om vatten ska försörjas via
kommunens anläggning så förläggs
ledningsnätet i samma sträckning som
spillvattenledningsnätet och kostnaden
bör inte påverkas nämnvärt av vilken
spillvattenlösning som väljs (självfall eller
tryckavlopp) mer än att det blir dyrare
ju längre ledningsdragningen blir. Med
all säkerhet kommer dock tryckhöjning
att krävas i flera steg, då nivåskillnaden
mellan befintligt ledningsnät i Arvidsjaur
upp till Vittjåkk totalt är cirka 180 m.

Anläggningen med restaurangstugan, husvagnscampingen och liftstugan

Mer att läsa om kommunal VA-anslutning
finns i bilaga ”PM Utredning kommunal
VA-anslutning för nytt hotell och stugby
Vittjåkk

29

Vittjåkk”. Utredningen indikerar att
anslutning till kommunalt VA med
självfallsledningar och samförlagd
vattenledning skulle kosta cirka 18
miljoner.

Vittjåkksvägen

Infart till Vittjåkk skidanläggning sker från
väg E45/riksväg 95 via Vittjåkksvägen
som idag är en enskild väg och driftas
av kommunen. Eftersom Vittjåkksvägen
av kommunen bedöms vara av
Vittjåkk skidanläggning har idag ingen
synnerlig betydelse för det allmänna
markförlagd fiber men det är förberett
har kommunen lämnat in en skrivelse till
genom att kanalisationsrör har grävts ned i
Trafikverket om att kommunen önskar att
samband med vattenfalls markförläggning
vägen blir allmän väg.
av elnätet från E45:an/riksväg 95 och fram
till restaurangen. För vattenfall återstår att
En allmän parkering med enskilt
markförlägga elnät från Arvidsjaur och
huvudmannaskap finns utlagd
fram till Renvallen. Då detta är klart, vilket
i detaljplanen för att säkerställa
bedöms bli under barmarkssäsong 2018, är
allmänhetens tillgänglighet till området.
det möjligt att förlägga fiber i nedgrävda
kanalisationsrör. Kostnaden för detta
uppskattas till cirka 500 000 kr. Ett annat
alternativ som skulle kunna utredas av
framtida exploatör är en radiolänklösning.
Framtida exploatör får stå för kostnaden
för eventuell fiberanslutning.
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Vittjåkksvägen, E45/riksväg 95 & Arvidsjaurs samhälle
Vittjåkk

Vittjåkk
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Anbudsförutsättningar
Anbud

Kontakt

Anbud märks med ”Vittjåkk” och ställs till:

Frågor ställs till följande mailadress:

Arvidsjaur kommun
Inköp
933 81 Arvidsjaur

vittjakk@arvidsjaur.se

Anbud kan lämnas löpande.
Affärsplan ska bifogas anbudet.
Fri prövningsrätt kommer att tillämpas.
Anbudsbilaga finns som separat bilaga till
detta dokument.

Den som så önskar kan också boka en
visning av anläggningen via ovanstående
mailadress.
Frågor, svar och kompletteringar under
anbudstiden kommer succesivt att läggas
upp på kommunens hemsida,
www.arvidsjaur.se/vittjakk
Vart ligger Vittjåkk skidanläggning?
Kartlänk:
https://goo.gl/maps/ViCCPzXqKQA2
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Bilagor
Anbudsbilaga
Detaljplan för Vittjåkk skidanläggning
Föreläggande Avloppsanläggning Vittjåkk
Förslag till avtal angående anläggningsarrende Svärdlandet 1_1 Svenska kyrkan
PM Geoteknik
PM Utredning kommunal VA-anslutning för nytt hotell och stugby Vittjåkk
Reservatsföreskrifter Vittjåkk-Akkanålke naturreservat
Ritning 1 Restaurang
Ritning 2 Servicebyggnad
TEM 2016 ARVIDSJAUR - Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i
Arvidsjaurs kommun 2016
Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för åtgärder inom Vittjåkk-Akkanålke
Vandringsleder Vittjåkk-Akkanålke
Vattenprover Vittjåkk
Vittjåkk-Akkanålke bevarandeplan Natura 2000
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