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1. INLEDNING
BAKGRUND
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner
ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett strategiskt
dokument som redovisar kommunens visioner.
Syftet är att ge stöd och vägledning vid framtida
kommunala beslut avseende användningen av
mark- och vattenområden. En översiktsplan ska
vara aktuell och därför uppdateras regelbundet.
I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis
tätorter, strandområden eller verksamhetsområden. Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller
delar av kommunen, till exempel landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS. En fördjupad
översiktsplan eller ett tematiskt tillägg är ett
komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.
Jokkmokks kommun har under 2011 antagit en
ny kommuntäckande översiktsplan. Denna plan,
”Strandskydd och landsbygdsutveckling” , är ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det tematiska tillägget behandlar områden, så kallade
LIS-områden, nära sjöar och vattendrag där en
etablering av boende och verksamheter kan ske
för en utveckling av landsbygden.

PLANENS SYFTE
Det tematiska tillägget till översiktsplanen har
som syfte att ta fram områden där det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i
strandnära lägen.
Tillägget visar vilka intressen och förutsättningar som finns att ta hänsyn till, främst
växt- och djurliv, friluftsliv och fiske, rennäring,
vattenkvalitet, befolkning, landskap, kulturmiljö
och risker för skred, ras och höga vattenflöden.
Motstående intressen hanteras genom prioriteringar utifrån ekologiska, ekonomiska, sociala
och kulturella hållbarhetsaspekter.

SAMRÅDSHANDLING
Kommunen tar fram
ett förslag till plan

SAMRÅD
Myndigheter och
enskilda lämnar
synpunkter på
förslaget

Parallellt med att planen tas fram görs en miljökonskevensbeskrivning, MKB, som redovisar
konsekvenser av det som föreslås i planen.

PLANPROCESSEN
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen,
pbl. Planeringen ska ske med stor transparens
mot olika inblandade parter och allmänhet. Skälen till detta är att alla parter har rätt att påverka
sin närmiljö och tillföra bättre beslutsunderlag
samtidigt som planen förankras hos dem som
berörs av den.
Ofta när en kommunal plan tas fram börjar man
med ett program som redovisar planens syfte
och vilka frågor som är viktiga att behandla i
planen.
För denna plan kan den kommuntäckande översiktsplanen ses som programskedet.
Under den pågående översiktsplaneringen ska
samråd alltid ske med länsstyrelsen och berörda
kommuner. Myndigheter, sammanslutningar och
enskilda som har väsentligt intresse av planen
ska också beredas tillfälle till samråd.
Efter samrådsskedet sammanfattas synpunkter
och planen bearbetas med hänsyn till dessa inför
det kommande skedet, utställning. Utställningen
av planförslaget pågår under minst två månader,
då tillfälle på nytt ges att inkomma med synpunkter på förslaget. En översiktsplan vinner
laga kraft tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Översiktsplanen har
ingen juridisk status. Den utgör i första hand ett
politiskt program och en viljeinriktning för den
framtida utvecklingen av strand- och vattennära
bebyggelse och etableringar.

UTSTÄLLNINGSHANDLING

Planen bearbetas
utifrån synpunkter
under samrådet

Det bearbetade förslaget
ställs ut för granskning

GRANSKNING
Myndigheter och
enskilda lämnar
synpunkter på
förslaget

ANTAGANDE
Planen bearbetas
utifrån synpunkter
under granskningen

Planen antas
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TIDPLAN
Planen har varit ute på samråd under våren 2013.
Efter bearbetning och utställning antogs planen
av kommunfullmäktige den 16 juni 2014.
TILLÄGGET ”STRANDSKYDD OCH
LANDSBYGDSUTVECKLING”
Det tematiska tillägget grundas i den ändrade
lagstiftning för strandskyddsområden som
trädde i kraft 2009-01-07. Lagändringen innebär ett ökat lokalt och regionalt inflytande över
strandskyddet för att bättre ta hänsyn till de
olika förutsättningar och behov av utveckling
som råder i olika delar av landet. Inom ett utpekat landsbygdsutvecklingsområde ”LIS-område”
tillkommer särskilda skäl (7 kap 18 d § MB) att
åberopas vid en dispens eller ett upphävande av
strandskyddat område.
Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för kommunens framtida användning av
vattendrag och strandområden vilket ger ett mer
ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i Jokkmokks kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt
och hållbart skydd av natur- och friluftsvärden
för strand- och vattenområden. Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters
beslut och ett dialogverktyg mellan stat och
kommun, angående allmänna intressen.
Ur fastighetsägares perspektiv bör planeringen
ses mer som en möjlighet till ett vidgat markutnyttjande, inte som hot om intrång. Fastighetsägare kan själva ta ställning om möjligheten till
prövningar av enskilda dispenser och upphävande av strandskydd i detaljplan ska nyttjas
eller inte.
Planen avgränsar strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära lägen vars syfte
är att förstärka en levande landsbygd. Det handlar om områden för verksamheter, service, fritid
och boende som ökar sysselsättningen och/eller
ger bättre underlag för lokal service.
I Jokkmokk finns planer på ny gruvverksamhet
som kan ge ett stort antal nya arbetstillfällen.
Denna plan tar hänsyn till att en sån utveckling
6

kan ske och den politiska viljeinriktningen är att
LIS-områden ska pekas ut i första hand för permanentboende inom rimligt pendlingsavstånd
från tätorterna Porjus, Jokkmokk, Vuollerim
och gruvområdet i Kallak. En annan prioriterad
fråga i kommunen är turistnäringens utveckling
och områden är också utpekade i anslutning till
turistverksamhet/fritidsboende i Kvikkjokk,
Kåbdalis och Karats.
FRAMTIDA UTVECKLINGSPROJEKT
UTANFÖR REDOVISADE OMRÅDEN
Det är inte möjligt att förutse alla framtida
möjliga utvecklingsprojekt under planeringsprocessen och att uppdatera en översiktsplan
tar mycket tid och resurser i anspråk. Ett sätt att
hantera det och kunna vara flexibel har diskuterats i den länstäckande grupp som samarbetat
för att samordna LIS-planering och riktlinjer för
dispensgivning.
I utpekandet av LIS-områden tas kriterier och
förutsättningar fram för att säkerställa planens
mål och lagens syfte.
Att formulera dessa kriterier och förutsättningar
för LIS-områden generellt kan vara ett sätt att
underlätta framtida uppdatering av LIS-områden.
I kapitlet 4 redovisas aktuella kriterier, förutsättningar och riktlinjer.

ARBETETS ORGANISATION OCH
UPPLÄGG
Arbetet med det tematiska tillägget till översiktsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker i Jokkmokks
kommun.
AnneLie Granljung, Pia Brändström, Lars-Erik
Gunnars, Mia Sundström MAF Arkitektkontor
AB, och Annie Arnqvist, Arnqvist & Sivenbring
AB, har anlitats som konsulter i planarbetet.

2. STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN
STRANDSKYDD

FÖRBJUDNA ÅTGÄRDER

Strandskyddsbestämmelserna återfinns i
miljöbalkens kapitel 7, §§ 13-18h. Huvudsyftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i
vatten. Strandskyddet är ett generellt skydd och
gäller på ett likartat sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tät- eller
glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och
vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper
eller arter som finns i området. Naturen behöver
inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna skall gälla.

Enligt miljöbalken är ett antal åtgärder inom
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte:
• uppföra nya byggnader, bryggor, pirar etc.
• ändra byggnader eller andra anläggningar
eller utföra anordningar så att de hindrar
eller avhåller allmänheten från att vistas i ett
område som todigare var tillfälligt.
• gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.
• utföra åtgärder som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Det generella strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet 100 meter på båda sidor om
strandlinjen. Länsstyrelsen kan under vissa
förutsättningar utvidga eller upphäva strandskyddet. Kommunerna kan också upphäva
strandskyddet inom område som omfattas av
detaljplan.

För att trygga allmänhetens tillgång till fria
stränder och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten ska det alltid
finnas ett område som behövs för att säkertställa
fri passage mellan strandlinjen och byggnaderna
eller anläggningarna.
(Se Miljöbalken 7 kap 18f§)

FRI PASSAGE

UTÖKAT SKYDD
Länsstyrelsen får i vissa fall utöka strandskyddet från 100 meter upp till 300 meter på land och
i vattnet om det behövs för att säkerhetsställa
något av strandskyddets syften.
I Jokkmokk finns i dagsläget inga områden med
utökat strandskydd.

Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten.
Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet upp till 300 meter på land och i vatten.
Illustration: Ulrika Åkerlund, Boverket
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STRANDSKYDDSDISPENS
För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat
sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens,
dvs ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna.
Kommunerna beslutar om dispens från strandskydd om det finns särskilda skäl och dispensen
avser något annat än det som Länsstyrelsen
beslutar. (Se även PBL 4 kap 17§)
Länstyrelsen beslutar om dispenser från strandskydd om det finns särskilda skäl och dispensen
avser byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg samt inom nationalparker,
naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde
och Natura 2000- område samt i landskapsbildsskyddsområden enligt gamla Naturvårdslagen.
För de senare krävs dispens både för strandskyddet och områdesskyddet.
Dispenser i kommunalt inrättade reservat beslutas av kommunen.
(Se även Miljöbalken 7 kap 18a§)
Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess
lydelse före den 1 januari 1975. Ett område runt
Jokkmokks centralort omfattas av landskapsbildsskydd. De områden som berörs är Jokkmokk
Stenstorp (två områden) - förbud mot kalavverkning, samt Gällivare fjällvärld - förbud mot avverkning. Inom dessa områden får inte nya byggnader uppföras eller befintliga byggnader ändras
utan länsstyrelsens tillstånd. I bygglovsärenden
innebär det att länsstyrelsen prövar strandskyddsdispensen istället för kommunen, samt lämnar
tillstånd enligt landskapsbildsskyddet.
MB 7 kap 18 d § Som särskilda skäl vid
prövningen av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man
också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar
till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen
gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta
om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).
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SÄRSKILDA SKÄL VID ANSÖKAN OM
STRANDSKYDDSDISPENS
För att få dispens från strandskyddet krävs ett
särskilt skäl enligt lagen och att syftet med
strandskyddet inte påverkas negativt.
Enligt miljöbalken 7 kap 18§c får man som
särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det område som
dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får
beakta som särskilda skäl utöver det som anges
ovan, om prövningen gäller ett sådant område
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 18 e §. Lag (2009:532).
UNDANTAG FRÅN KRAV PÅ DISPENS
Undantag från det generellaförbudet finns för
anläggningar inom verksamheter för jordbruk,
skogsbruk, renskötsel och yrkesfiske om:
• Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
• Byggnaden eller åtgärden måste ligga inom
strandskyddat område.
• Byggnaden inte är utformad för boende.
• Verksamheten ger ett betydande tillskott till
försörjning, Vanlig hobbyverksamhet medger dock ej undantag från strandskyddet.
(MB 7 kap. 16 §)

LANDSBYGDSUTVECKLING I
STRANDNÄRA LÄGE - LIS
Utgångspunkten för förändringarna i strandskyddslagstiftningen som infördes 2009 är
ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet.
Samtidigt differentierades strandskyddet för att
främja utvecklingen i landsbygdsområden med
god tillgång till stränder och låg exploateringsgrad. Därmed kan strandskyddet bli mer ändamålsenligt genom att bättre hänsyn kan tas till
behovet av utveckling i hela Sverige samtidigt
som ett långsiktigt skydd av strändernas naturoch friluftsvärden inte äventyras.
Ändringen innebär att kommuner kan peka ut
särskilda områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge, s.k LIS-områden, i sin över-

siktsplan. I ett område som utsetts till LIS-område finns utökade möjligheter till dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Förutsättningen
är att strandskyddets syfte tillgodoses långsiktigt
samt att planerade åtgärder ger långsiktiga och
positiva effekter på sysselsättningen eller bidrar
till att bevara servicen på landsbygden. Framförallt ska gles- och landsbygdskommuner mer
aktivt kunna dra nytta av de konkurrensfördelar
som ett läge nära vatten kan innebära för verksamheter och boende för att stimulera den lokala
och regionala utvecklingen. Att ett område
pekats ut som LIS-område i översiktsplanen
innebär alltså inte ett automatiskt upphävande av
strandskyddet inom området, utan fortfarande
måste strandskyddsdispens sökas eller strandskyddet upphävas inom en detaljplan, vid en
planerad åtgärd.

LAGSTIFTNING OCH STRANDSKYDDSVÄGLEDNINGENS URVALSKRITERIER
Källa: ÖP10 Munkedal

LIS-områden kan anges om det uppfyller följande kriterier (sammanfattning av 7 kap 18 e § MB):
A) En landsbygdsutveckling som:
• är lämplig,
• är långsiktig (ej tillfällig),
• har en positiv ekonomisk påverkan som
• är kopplad till en ekonomisk utveckling i ett lokalt eller regionalt perspektiv och
• är av allmänt ekonomiskt intresse (ej enbart för enskild person).
B) Ett strandområde som:
• efter åtgärd fortfarande kan tillgodose strandskyddets syften långsiktigt, genom att åtgärderna är så
begränsade till sin omfattning eller påverkan,
• endast har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
• inte hör till kuststräckan,
• inte behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten,
• inte behövs för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Det är hur båda dessa faktorer ser ut och förenas – bebyggelseåtgärden för landsbygdsutveckling (A) och
den aktuella stranden (B) – som ska ligga till grund för såväl det slutliga beslutet i enskilda ärenden som vid
urvalet av lämpliga LIS-områden.
Ekonomisk landsbygdsutveckling
I strandskyddsvägledningen och i förarbetet till lagstiftningen anges några faktorer som anses främja landsbygdsutveckling i ekonomiskt hänseende.
En åtgärd som:
• bidrar till långsiktiga positiva sysselsättningseffekter,
• bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden,
• bidrar till att upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och
offentlig service.
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
KOPPLING TILL KOMMUNTÄCKANDE
ÖVERSIKTSPLAN

LIS I FÖRHÅLLANDE TILL REGIONAL
UTVECKLING OCH TILLVÄXT

STRANDSKYDD

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

I den kommuntäckande översiktsplanen finns ett
kommunalt ställningstagande avseende den nya
strandskyddslagstiftningen som lyder
”Kommunen har länge efterfrågat ett differentierat strandskydd med en möjlighet till lokal
anpassning och ser vissa fördelar med de nya
bestämmelserna.”

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2012) ger Norrbotten förutsättningar att gå mot en gemensam vision. Visionen
för Norrbotten är:
Norrbotten - för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa.

Följande ställningstaganden från den kommuntäckande översiktsplanen är också relevanta för
denna plan.
BEFOLKNING
”Jokkmokks kommuns unika kultur- och naturlandskap ska ge kommunens invånare en attraktiv och inspirerande livsmiljö för både arbete
och boende.
Kommunens målsättning är att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Målet är att locka
inflyttande till byar och tätorter för att få en
hållbar åldersfördelning och säkra underlag för
service och skola.
Målsättningen är också att skapa sådana livskvalitéer att kommunen blir en attraktiv plats att
leva på.”
RÖRLIGT FRILUFTSLIV OCH TURISM
”Jokkmokks kommun satsar på att ta tillvara och
vidareutveckla de möjligheter för ökad turism
och besöksnäring som de värdefulla naturmiljöerna ger.
Kommunen är positiv till nya anläggningar för
turism, såväl korttidsboende och camping som
anläggningar i anslutning till rekreation och
aktiviteter.”
KULTURMILJÖ
”Kommunen vill bidra till att skapa goda förutsättningar för att behålla en levande landsbygd
och därmed bevara viktiga kulturvärden.”
”På landsbygden bör ny bebyggelse placeras i
traditionella lägen och som naturliga kompletteringar av befintlig bebyggelse.”
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Glesheten i Jokkmokk och omkringliggande
kommuner ses i RUS som en konkurrensfördel
och tillväxtfaktor. Det är viktigt att uppmuntra
en inflyttning i hela länet och kunna erbjuda
attraktiva livsmiljöer för den personliga smaken.
Tillgång till attraktivt boende är en framgångsfaktor. Närheten till vatten kan utgöra just en
sådan källa till ett beslut att bosätta sig i kommunen. Utpekandet av LIS-områden är därför
betydelsefullt för graden av landsbygdsutveckling i kommunen.
REGIONALT TILLVÄXTPROGRAM
I det regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten (2007) framhålls att gruv-, stål och
verkstadsindustrin är den drivande motorn för
utvecklingen i regionen. Många företag i kommunen har verksamhet i Gällivare och det förekommer också arbetspendling.
Små- och medelstora företags tillväxt och sysselsättningsökning är väsentlig för regionen som
helhet. Upplevelsenäringar är därför ett prioriterat tillväxtområde i det regionala tillväxtprogrammet med produkter skapade av den natur,
kultur och historia som finns i länet. I Jokkmokks kommun finns stor potential att utveckla
upplevelsenäringarna. Potential finns också för
verksamheter med samisk anknytning. En stark
rennäring är fortsatt viktig med kombinationsmöjligheter för samerna att också kunna bedriva
verksamheter med inriktning mot bland annat
turism.
Regionala tillväxtprogrammet har tre effektmål för att mäta attraktivitet och tillväxt inom
följande områden: inflyttning, sysselsättning och
företagande. Genomförandet av RTP ska leda
till:

•
•
•

ökad inflyttning – minst 6 500 personer per
år
ökad sysselsättning – minst 62 procent sysselsättningsgrad senast 2013 (15-74 år)
fler företag – minst 1 100 nya företag per år

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Jokkmokks kommun gränsar till Gällivare, Boden, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog på svenska sidan, och Fauske, Sørfold, Hamarøy och
Tysfjord på norska sidan. Ett antal kommuner i
Norr- och Västerbotten har inlett ett samarbete
för att samordna LIS-planering och riktlinjer
för dispensgivning. Arbetet var inte slutfört när
samrådshandlingen togs fram.
Fjällvärldens relativt stora, väglösa och obebodda yta gör att samverkan över riksgränsen mot
Norge inte är särskilt utvecklad.
Kommunerna har ansvar för att peka ut möjliga
strandnära bebyggelseområden som kan bidra
till utveckling av landsbygden och till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen.
Ett samarbete med grannkommunerna i frågor
kring strandskydd och LIS vid de kommungemensamma vattendragen kan bidra till en bättre
lokal och regional utveckling. Dialog har påbörjats med Gällivare kommun om LIS-områden i
Porjus och längs med Stora Lulevattnet.

Narvik
Kiruna
Pajala

Gällivare
Jokkmokk

Arjeplog
Arvidsjaur

Övertorneå
Överkalix

Boden
Älvsbyn Luleå
Piteå

Kalix Haparanda

Luleå
Piteå

11

4. LANDSBYGDSUTVECKLING I JOKKMOKKS KOMMUN
LANDSBYGD
Detta tematiska tillägg redovisar områden där
MB 7 kap 18§ kan tillämpas, dvs där strandnära
byggande antas bidra till landsbygdsutveckling i
kommunen
”18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av
en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också
beakta om ett strandnära läge för en byggnad,
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till
utvecklingen av landsbygden. Om prövningen
gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället
beakta om huset eller husen avses att uppföras
i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag
(2009:532).”
Det finns flera olika definitioner av landsbygd
och i denna plan ses de centrala delarna av Jokkmokk, Porjus och Vuollerim som tätort, övriga
delar av kommunen är landsbygd.

GEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDLÄNGDSFAKTA JOKKMOKKS
KOMMUN
Uppgifter hämtade från SCB maj 2012. Invånarantal anges för år 2011, strandlinje anges för åt
2000.
insjöstränder och vattendrag
14433 km
öar i insjöar			
793 km
havsöar				0 km
fastlandskust			0 km
Den sammanlagda strandlängden är 15226 km,
med en befolkning på 5106 innebär det att det
finns 2982 m strandlinje/invånare.
Luleås sammanlagda strandlängd är 2798 km,
med 74 377 invånade ger det 37 m strandlinje/
invånare.
Stockholms sammanlagda strandlängd är 208
km, med 863 110 invånare ger det 0,24 m strandlinje/invånare.
12

Den sammanlagda längden på fastlandskusten
och stränderna i Sverige är 386 000 km. Detta
motsvarar 9,5 varv tunt jordklotet. Invånarantalet i Sverige är 9 482 855, det ger 41 m strand/
invånare.
Jokkmokk har ungefär 73 gånger längre strand
per invånare än genomsnittet i Sverige.
LANDSKAPSBILD
Landskapet runt LIS-områdena varierar stort.
I västra delen av kommunen dominerar det
storslagna fjälllandskapet platsens upplevelse.
I öster ligger flera av områdena vid mindre
sjöar eller älvlandskap omgivna av låga granbevuxna berg och enstaka jordbruksbebyggelse.
Vid några av platserna finns redan en etablerad
bebyggelse av olika karakär.
STRUKTUR TÄTORTER OCH BYAR
Historiskt har byar och samhällen i Jokkmokk
till en början växt fram i närheten av bra betesmarker och fiskevaten samt utifrån behovet av
mötes- och handelsplatser och därefter utifrån
förutsättningar för jordbruk och fast boende.
Senare samhällen har växt fram utifrån skogsbrukets, järnvägens och vattenkraftens arbetskraftsbehov. Större delen av bebyggelsen ligger i
anslutning till sjöar och vattendrag.
Ny bebyggelse i form av förtätning av mindre
byar och fritidshusområden i de föreslagna
LIS-områden bidrar till att stärka underlaget
för offentlig och kommunal service i de större
samhällena. Det kan också bidra till att upprätthålla en levande landsbygd och bevara befintliga
kulturmiljöer.

LANDSBYGDSUTVECKLING
Kommunen vill utveckla den ”tätortsnära landsbygden” inom en radie av 20 km från befintliga
noder vilket ses som ett rimligt avstånd till kommunal och offentlig service.
Kommunen vill även ge förutsättningar för
besöksnäringen att växa. Viss service kopplat
till turismen finns redan i Kåbdalis, Kvikkjokk
och Årrenjarka i form av bland annat restaurang
och butik. LIS-områden har pekats ut vid stra-

tegiska platser för besöksnäringen längs större
transportstråk.
Kommunen ser även möjligheter att utveckla
Karats för både turism och boende, varför
LIS-områden pekats ut i sjöområdet utan direkt
koppling till befintlig service. Laxholmen är
redan idag ett etablerat besöksmål.
Kommunen ser all utveckling av turistnäring
utanför tätortena som landsbygdsutveckling.
Jokkmokk har liksom de flesta norrbottenskommunerna en åldrande befolkning och ett vikande
befolkningsunderlag. Varje enskilt delområde
ökar inte nämnvärt graden av serviceverksamhet
och användandet av befintlig infrastruktur men
tillsammans inom varje huvudområde kan de
bidra till att serviceverksamheten kan öka eller
bibehållas, inom delområdena eller i dess direkta
närhet, och därmed bidra till landsbygdsutveckling i kommunen.
BESÖKSNÄRING, TURISM
Naturen och de möjligheter till friluftsliv och
andra aktiviteter som naturen kan erbjuda är de
främsta motiven för turister att resa till Lappland. Andra motiv är upplevelser av genuina
miljöer, och lokalproducerade produkter och
matvaror och möjligheten att uppleva den samiska kulturen.
Hälften av Jokkmokks yta utgörs av ett vidsträckt fjällområde som bjuder på fantastiska
upplevelser. Här finns fyra nationalparker och
ett flertal naturreservat. Nationalparkerna Sarek,
Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus ingår i
Laponiaområdet, som i december 1996 utnämndes till ett av jordens världsarvsområden.
Laponia valdes dessutom till ett kombinerat
natur- och kulturarv, vilket är ovanligt.
Inom kommunen finns ett flertal turistanläggningar och kommunen anser att det finns stora
utvecklingsmöjligheter för turism och besöksnäring.
LIS-områden för turism har pekats ut längs
”Fjällstråket” till Kvikkjokk, och i närheten av
Kåbdalis, områden där det redan nu finns fungerande anläggningar och goda förutsättningar
för expansion.

BOSTADSFÖRSÖRJNING
Som ett led i arbetet med attraktiva boendemiljöer har detta LIS-tillägg tagits fram. Kommunens vilja är främst att peka ut LIS-områden för
förtätning och nyetablering av permanentboende
inom pendlingsavstånd från de största orterna.
En av kommunens prioriterade åtgärder är att
säkerställa att det finns bostäder som uppfyller
dagens och framtidens efterfrågan. Med anledning av planerna på gruvbrytning i Kallak, ca
fyra mil nordöst om Jokkmokk, har kommunen
arbetat med bostadsförsörjningsfrågan - bl a
med inventeringar i Vuollerim, Porjus och Jokkmokk - och antagit en bostadsförsörjningsplan.
Kommunen kommer att göra en fördjupad
översiktsplan för gruvområdet och väntar till
dess med att pekat ut LIS-områden i gruvans
närområde.
För kommunens samlade utveckling är det också
viktigt att kunna erbjuda fritidsboende i attraktiva lägen samt att peka ut områden för turistsatsningar.
FAKTA TURISM
Den totala omsättningen för turismen i Sverige
har ökat med drygt 75% i löpande priser mellan
2000 och 2011.
Turismens exportvärde, mätt som utländska
besökares konsumtion i Sverige, var 2011 dubbelt
så stor som personbilsexporten och 45% högre än
järn och stålexporten.
Platsens eller aktivitetens attraktionskraft i samspel med näringslivet är den avgörande faktorn
för framgång. Det är den helhet som karaktäriserar platsen eller aktiviteten, dvs natur- och kulturmiljö, evenemang, värdskap, fysisk miljö, infrastruktur etcetera, som skapar attraktionskraften.
Källa: Fakta om turism. Tillväxtverket
Stockholm, juni 2012
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RENNÄRING
Rennäringen är en av kommunens största näringar och är i ett utvecklingsskede.
Befintliga samevisten inom kommunen utgör
värdefulla miljöer och är av betydelse för rennäringen.
Befintliga visten ligger ofta i direkt anslutning
till vatten. Med ett förändrat klimat kan nya
lokaliseringar av visten komma att behövas. I
denna plan har inga LIS-områden i anslutning
till vistena pekats ut. Ett önskemål från samebyarna är att det ska vara lätt att peka ut områden
när det finns behov.
SAMMANFATTNING AV KRITERIER FÖR
LANDSBYGDSUTVECKLING I JOKKMOKK
•

•

•
•
•

nya bostäder på pendlingsavstånd till Porjus,
Jokkmokk och Vuollerim är landsbygsutveckling då det stärker underlaget för offentlig och kommersiell service
nya bostäder/fritidsbostäder i anslutning till
utpekade turiststråk och områden är landsbygdsutveckling eftersom en koncentrerad
expansion ger goda förutsättningar för offentlig och kommersiell service
ny verksamhet för turism och besöksnäring
är landsbygdsutveckling
nya byggnader för rennäringens bevarande
och utveckling är landsbygdsutveckling
etableringar för befintligt och framtida näringsliv är landsbygdsutveckling

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DISPENS I
LIS-OMRÅDEN
I redovisade LIS-områden är dispens möjlig att
ge om vissa förutsättningar och villkor är uppfyllda. Strandskyddets syften, allemansrättslig
tillgänglighet och goda livsvillkor för växt- och
djurlivet, måste alltid uppfyllas för att dispens
ska kunna ges. Dessutom måste hänsyn tas till
• andra anspråk och intressen
• sårbarhet och risker
• värden och kvaliteter i befintlig natur- och
kulturmiljö
• riksintressen och andra skydd
I arbetet med att peka ut LIS-områden har hänsyn tagits till ovanstående på en övergripande
nivå och olämpliga områden har valts bort.
I den fortsatta prövningen i plan eller enskilda
dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för den specifika platsen då förutsättningarna
kan variera inom LIS-områdena.
I kap 5 finns rekommendationer för ny bebyggelse i LIS-områdena.
Tillägget till översiktsplanen varken är eller kan
vara så detaljerat och förutseende att det i alla
lägen och situationer kan fälla ett avgörande eller ge en absolut bedömning av lämpligheten för
en åtgärd i ett enskilt strandområde. Ett område
som inte är geografiskt utpekat kan ändå prövas
mot de kriterier som ställs för landsbygdsutveckling.
På motsvarande sätt finns ingen garanti att
dispens kommer att beviljas bara för att platsen
ligger inom utpekat LIS-område. Strandskyddets syften och lämpligheten i övrigt måste alltid
prövas och säkerställas i varje enskilt ärende.
Huvudsyftet med strandskyddet är att trygga
allmänhetens tillgång till strandområden och att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten.
ANDRA ANSPRÅK OCH INTRESSEN
För övriga anspråk på strandzonen där ett
strandnära läge utgör en fördel eller eftersträvas
av andra orsaker, är det varje kommuns ansvar
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att göra bedömningar i varje enskilt fall.
Andra anspråk på strandzonen kan t ex vara:
• Permanentboende
• Fritidsboende
• Turistisk verksamhet, behov av orörd natur
• Turistisk verksamhet, behov av mark för
anläggningar
• Anläggningar för annan verksamhet
• Areella näringar som jordbruk, rennäring,
skogsbruk
UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD I
DETALJPLAN
För ny samlad bebyggelse eller för ny byggnad
vars användning får stor påverkan på omgivningen krävs detaljplan.
En kommun får i en detaljplan upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda
skäl. Intresset för att ta området i anspråk på det
sätt som avses med planen måste då väga tyngre
än strandskyddsintresset.
I samband med en detaljplan kan strandskyddet
upphävas med det för LIS-områden tillkomna
särskilda skälen att strandnära läge för byggnad,
anläggning eller annat bidrar till utvecklingen av
landsbygden.

RIKTLINJER FÖR PLANERING OCH
BEBYGGELSE I STRANDNÄRA LÄGEN
I samband med inventering av de tänkta LISområdena så kunde vi konstatera att det ur
rekreationssynpunkt är olämpligt att placera huvudbyggnader närmare stranden än 40-50 meter
om man samtidigt ska kunna ta hänsyn till det
rörliga friluftslivet. Där husen stod närmre fanns
en påtaglig upplevelsen av att man trängde sig på
någon annans revir.
•

Generellt kan sägas att för bebyggelse och
anläggningar i strandnära läge kommer
tuffare krav ställas på gestaltning än för
annan bebyggelse. Dels för att strandnära
bebyggelse ofta behöver fungera i värdefull
naturmiljö, och dels för att den är ”synligare” i och med den kan ses från vattnet, och
därmed påverka landskapsbilden i ett större
perspektiv än bara närbebyggelsens.

FÖRTÄTNING I BEFINTLIG BEBYGGELSE
Ny bostadsbebyggelse kan, beroende av terräng,
byggas inom ett maxavstånd om 200-300 m
från befintlig bebyggelse. I de fall dispens söks i
område med befintlig bebyggelse ska anpassning
ske enligt rekommendationer i delområdesbeskrivningarna. Nedanstående generella riktlinjer
ska också följas.
NY BEBYGGELSE, ANLÄGGNINGAR ELLER
VERKSAMHETER
Dispenser, bygglov och planering bör hanteras
utifrån följande riktlinjer:
• Planera mindre bebyggelsegrupper med ordentliga avstånd emellan, ger bättre tillgänglighet till strandområdet för människor och
bättre villkor för växt- och djurliv
• Bäckar och andra småvatten är viktiga och
hänsyn ska tas i dispensgivning och planering
• Diskutera avstånd till strand, även om
dispens är möjlig kan ett längre avstånd än
respektavståndet på 40 meter vara lämpligt.
• Vid enskilda dispenser ska tomtplats alltid
anges
• I känsliga lägen ska tomtplatsens utformning anges för att undvika privatisering av
strandområde
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•

Där det redan finns strandnära bebyggelse
ska hänsyn tas till denna och ny bebyggelse
”framför” eller i skymmande lägen ska
undvikas
Eventuella nya bryggor och pirar ska samordnas, undvik privata bryggor
På grund av risker för översvämningar, ras
och skred utmed vattendrag ska i princip
inga nya byggnader tillåtas inom områden
för beräknat 100 årsflöde. Där ska man bara
tillåta enkla anläggningar för friluftlivet,
övernattningsstugor, vindskydd etc
Stabilitetskarteringar, inventeringar eller
andra utredningar kan komma att behövas i
känsliga områden, speciellt när det gäller ny
samlad bebyggelse
Tillstånd för avlopp ansöks hos kommunens
miljökontor.

•
•

•

•

MB 7 kap 18 f § Ett beslut om att upphäva eller
ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett
område som behövs för att mellan strandlinjen
och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa
fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller
annars användas för det avsedda ändamålet. Lag
(2009:532)
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KOMMUNALT STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen har en mer restriktiv hållning för
anläggningar inom strandskyddet och kräver
planläggning vid större kompletteringar, t ex
bebyggelsegrupper eller turistanläggningar.
Vid planläggning prövas den nya bebyggelsens
lokalisering, omfattning och lämplighet samt hur
den är förenlig med strandskyddets syften.
Enstaka kompletteringar och mindre anläggningar för det rörliga friluftlivet prövas med
bygglov.
FÖRVÄNTAD OMFATTNING
När det gäller bebyggelse för permanentboende
tror kommun att dessa främst kommer att byggas i attraktiva lägen nära tätorterna. Med tanke
på den nedåtgående befolkningstrenden i kommunen förväntas det dock inte bli någon omfattande nybyggnation.
För ny fritidsbebyggelse tror kommunen att det
främst handlat om kompetteringar i områden där
det redan finns fritidsbebyggelse.

5. LIS-OMRÅDEN I JOKKMOKKS KOMMUN
METOD FÖR URVAL

URVALET FÖLJER TVÅ HUVUDSPÅR:

En förstudie av LIS-områden inleddes i början av
2012. Urvalsarbetet har utförts med kartanalyser,
platsbesök och tillvaratagande av lokal kunskap.
En arbetsgrupp har regelbundet träffats och diskuterat lämpliga områden och bedömningsgrunder.
Direkt bortvalda områden berörs av nationalparker,
kända fornlämningar, översvämningsområden samt
det kommande gruvutredningsområdet med tillhörande transportvägar.

Urvalet följer två huvudspår vars syften är att främja
kommunens befolkningstillväxt.
Utgångspunkten har varit att med hjälp av LIS-områden med goda kommunikationer, möjligöra boende
och etableringar nära vatten, som en del i att göra
Jokkmokk mer attraktivt att bo och verka i.

Allt eftersom nya fakta inkommit har olämpliga
områden fallit i från och nya har tillkommit. Bl a
har förstudiens områden visats upp på kommunens
hemsida varpå önskemål och synpunkter lämnats till
gruppen.
Urvalsarbetet har fortsatt under planarbetets gång.

Huvudspåren är:
1: att, utifrån tidigare resonemang, möjliggöra attraktiva platser för permanent- och fritidsboende på korta avstånd (20 km) från tätorterna,
Jokkmokk, Porjus och Vuollerim
2:att stärka befintliga turistetableringar
och möjliggöra för nya etableringar, i lägen med
bra kommunikation och god utvecklingspotential.
Förutom tätorterna så finns besöksmålen, Kvikkjokk
(inkl Årrenjarka), Kåbdalis och Sjöområdet (med
Laxholmen)

Porjus
Fjällstråket
Jokkmokk

Vuollerim
Sjöområdet

[
012 km

Kåbdalis

Urvalsanalysens huvudområden Tätortsnära landsbygd med fritids- och åretruntboende intill Porjus, Jokkmokk
och Vuollerim. Boende och turistsatsningar nära Kåbdalis, utmed vägen mot Kvikkjokk, ”Fjällstråket” och vid
sjön Karats. Cirklarna runt tätorterna har en radie på 2 mil, vilket ansetts som en rimligt pendlingsavstånd
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012
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PRESENTATION
Presentationen av LIS-områden innehåller en allmän
text per huvudområde med motiv till landsbygdsutveckling. För varje delområde finns en beskrivning
av området och rekommendationer för ny bebyggelse
inom strandskyddsområdet.
Ytterligare information om platsförhållanden och
lämpliga åtgärder finns i miljökonsekvensbeskrivningen i nästa kapitel.

KARTOR
Den svarta/gula markeringen för LIS-områden har
en förenklad form men avser enbart den del som
omfattas av strandskydd. Informationen på kartorna
har olika noggrannhetsgrad och ska därför betraktas
som ungefärliga.
Vad gäller information om 100-årsflöde är denna
framtagen för Lule älv med början några kilometer
uppströms Porjus respektive Jokkmokk. Redovisning av 100-års flödet finns på samtliga platser där
beräkningar är utförda. Om kartor saknar redovisad
100-års linje innebär det att beräkningar för det området inte är framtaget.

MILJÖKVALITETSNORM VATTEN
Alla vattenförekomster intill föreslagna LIS-områden uppges ha god kemisk status (kvicksilver ej
medräknad). Endast de vattenförekomster som löper
risk att inte uppnå god ekologisk status har därför
tagits med i handlingen.
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PORJUS
MOTIV TILL LIS
Bebyggelse i strandnära lägen för att locka till
bosättning i Jokkmokks kommun samt förstärka
serviceunderlaget i Porjus tätort.
Varje enskilt delområde ökar inte graden av serviceverksamhet och användandet av befintlig infrastruktur men tillsammans inom huvudområdet Porjus kan
de bidra till att serviceverksamheten kan öka eller
bibehållas och därmed bidra till landsbygdsutveckling i kommunen.

Kulturmiljö
Arkeologiska utredningar kan bli aktuella. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen och skogsvårdslagen gäller.
Rennäring
I de LIS-områden som berör riksintresse för rennäring ska berörda samebyar höras innan beslut om
dispens fattas.

ALLMÄNT
Vatten
Dessa LIS-områden, utmed västra stranden av Stora
Lulevattnet, har valts ut bl a för att de ligger så nära
Porjus man kan komma med strandnära bebyggelse.
Närmare Porjus är älven föremål för ett kommande
vattenskyddsområde. Område P4 ligger inom det
sekundära skyddsområdet.
Stora Lulevattnet är ett reglerat vattendrag och den
ekologiska statusen för vattnet är därför klassad
som måttlig. Strandlinjen i flacka partier kan ändras
markant vid höga vattenstånd.
Ny bebyggelse ska ha godkända avloppslösningar.
Förklaring
LIS område

P1

Fornlämningar objekt

!

fornlämningar linje
fornlämningar yta
MB 3:6 Kulturmiljövård
MB 3:6 Naturvård
MB 4:8 Natura2000 Habitat vatten
MB 4:8 Natura2000 Habitat

(
D
D

D

MB 3:5 Kraftcentrum

D

!

!
D

!

!

!

!
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MB 3:5 Flyttled
(
MB 3:5 Kritisk passage

(

!

D
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Översiktskarta Porjus LIS-områden nära Porjus
Kartan visar samtliga gällande riksintressen. Redovisningen av fornlämningar är översiktlig och ska alltid
kompletteras med aktuell information från RAÄ fornlämningsregister: www.fornsok.se
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P1........ ÅLLOLUOKTA
Stor ö med en liten by vid brofästet. Bebyggelse med
odlingsmarker och liten hamn med små pirar på öns
sydöstra hörn. Flera mindre avstyckade bostadsfastigheter i byns utkanter. Öns södra del är sammanvuxen med fastlandet vid två ställen, utom vid höga
vattenflöden. Det finns vassvegetation och flacka
stränder med bra förutsättningar för sjöfågel. Resten
av ön har smala grus och klapperstenstränder, delvis
brant och svåra att ta sig till samt ett par igenväxta
vikar.
Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv och rörligt friluftsliv samt inom Norrbottens kultumiljöprogram. Delar av området berör
flyttled och rastbeten av riksintresse för rennäring.

Enstaka kompletterande en- och tvåfamiljshus kan
tillåtas inom befintlig bebyggelse. Bebyggelse börinte tillåtas på åkermark/slåtteängar.
Småskalig ny bebyggelse och byggnader för rörligt
friluftsliv och turism kan ev tillåtas på öns östra sida
efter prövning i DP.
Bebyggelse bör placeras minst 40 m från strand för
att kunna medge ett respektavstånd till de rekreationsstigar som följer strandlinjen.
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
platsens kulturmiljö, riksintressen och höga vattenflöden.
I områdets finns ett flertal kända fornlämningar.
Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma

P2. ....... BÁRINJÁRGGA
Befintlig bebyggelse på halvö med grusiga stränder.
Vårflyttled passerar norr om halvö.
Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv och rörligt friluftsliv. Flyttled av riksintresse för rennäring passerar nordöst om området.

[
0

100

200 m

P1. Ålloluokta
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
Den svagt rosa linjen utgör nordlig gräns för område i
kulturmiljöprogrammet
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012

Ålloluokta är ett samiskt nybygge som upptogs ca
1830. I dag har bebyggelsen i hög grad 1950-talsprägel. På gårdarna finns en del uthus, ladugårdar
timade härbren och bodar. Här finns även en rad
fiskebodar, nätställningar och på en del gårdar, rökkåtor. Öppna marker omger gårdarna.
Källa: Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020

Rekommendationer inom strandskyddszonen
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P2. Bárinjárgga
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012

Rekommendationer inom strandskyddszonen

Kompletterande bebyggelse kan tillåtas
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn framförallt tas till höga vattenflöden och befintlig bebyggelsekaraktär.

P3.

BIEGGALUOKTA

Låglänt sträcka med enstaka befintlig bebyggelse
uppstöms Hyddan.
Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv och rörligt friluftsliv. Vårflyttled av riksintresse för rennäring berör större delen av området.

P4........ SATTOJLUOKTA-DARFEKLUOKTA
Enstaka befintlig bebyggelse nedströms Hyddan.
Skogen inom området domineras av gran och större
delen är nyckelbiotoper (anmälda av fastighetsägaren).
Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv och rörligt friluftsliv. Flyttled av riksintresse för rennäring berör större delen av området.

Området ligger intill Natura 2000 Jelka-Rimakåbbå
SE0820722
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P3. Sattojluokta-Darfekluokta
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje

P3. Bieggaluokta
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012

Rekommendationer inom strandskyddszonen
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
platsens riksintressen, intilliggande naturvärden och
höga vattenflöden.

Rekommendationer inom strandskyddszonen
Vid placering av ny bebyggelse ska särskild hänsyn
tas till höga vattenflöden och nyckelbiotopens naturvärden.
Området ligger delvis inom det sekundära skyddsområdet för ett föreslaget vattenskyddsområde.
Restriktioner för utsläpp av avloppsvatten från bebyggelse inom området kommer att införas i skyddsområdesbestämmelsena.
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FJÄLLSTRÅKET
MOTIV TILL LIS
Bebyggelse i strandnära lägen för att förstärka det
lokala näringslivet och redan etablerad bebyggelse
utmed vägen till Kvikkjokk och fjällen.
Varje enskilt delområde ökar inte graden av serviceverksamhet och användandet av befintlig infrastruktur men tillsammans inom huvudområdet Fjällstråket
kan de bidra till att serviceverksamheten kan öka
eller bibehållas och därmed bidra till landsbygdsutveckling i kommunen. Den service som finns i området är bland annat livsmedelsförsäljning i Kvikkjokk
och Årrenjarka och bussförbindelse till Kvikkjokk.

Ny bebyggelse ska ha godkända avloppslösningar.
Kulturmiljö
Arkeologiska utredningar kan bli aktuella. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen och skogsvårdslagen gäller.
Rennäring
I de LIS-områden som berör riksintresse för rennäring ska berörda samebyar höras innan beslut om
dispens fattas.

ALLMÄNT
Vatten
Den ekologiska statusen för sjön Skalkká är inte
klassad. Sjön Skalkká har istället klassats till måttlig
ekologisk potential med kvalitetskravet att uppnå god
ekologisk potential till år 2021.

F1
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Översiktskarta Fjällstråket LIS-områden längs vägen till Kvikkjokk
Kartan visar samtliga gällande riksintressen (utom försvarets). Redovisningen av fornlämningar är översiktlig
och ska alltid kompletteras med aktuell information från RAÄ fornlämningsregister: www.fornsok.se
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F1......... NJUNJES

F2......... KVIKKJOKK, MALLENJARKA

Motivet till att placera ett LIS område för turistverksamhet vid Njunjes är att skapa ett delmål utmed
Padjelantaleden. Inom ett avstånd för en dagsuflykt
från Kvikkjokk blir den nya bebyggelsen till gagn för
det lokala näringslivet och det rörliga friluftslivet.

Motivet till att placera ett LIS område vid Mallanjarka är att skapa en ”nod” utmed Kungsleden, ett
delmål för framförallt de som följer leden från Kvikkjokk söderut över sjön.
Området ligger sydost om Mellanjarka halvö där det
finns en äldre jordbrukfastighet. Området består av
barrblandskog med blockig strand på fastland och
holme. På Storholmen finns stråk av små kärr och en
lagun på den västra delen. Området har höga, natur-,
frilufts-, och landskapsbildsvärden.

I Tarradalens östra del ligger Njunjes gamla fjällhemman som var bebott ända fram på 50-talet. De
öppna gräsmarkerna ligger i en äldre vårflodsfåra.
Den nuvarande bäckfåran ligger nästan 1 km österut.
Att bäckfåran skiftat läge över tid kan vara en indikation på risk för framtida slamströmmar i samband
med ökad nedbörd.
Genom LIS-områdets övre delar passerar Padjelantaleden. Två kilometer uppströms ligger en STFs
fjällstuga.

Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse
för friluftsliv och naturvård samt rörligt friluftsliv.
Området gränsar i norr till riksintresse för kulturmiljövård.

Njunjes äldre bebyggelse har utgjorts av ett fåtal små
gårdar. En turistanläggning blir troligen mer samlad.
Anläggningen kan utgöra etappmål längs vandringsleden med service och information samtidigt som det
styr besökarna till lederna.
Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv och naturvård samt obrutet fjäll. Riksintresse för rennäring berörs då hela området ligger
inom Kraftcentrum och östra delen av området berör
Kritisk passage. Området gränsar till Natura 2000
(naturreservat)

Deltalandskapet vars öar tidigare använts för slåtter
kommer med tiden att växa ihop med Storholmen.

Hela området omfattas av bevarandeprogram för
odlingslandskap.
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F2. Mallenjarka
Kungsleden passerar ca 100 m norr om området,
inom den skrafferade ytan som markerar riksintresse
för kulturmiljövård. Riksintresset Obrutet fjäll börjar
ca 100 m väster om LIS-området.
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012
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F1. Njunjes
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Området är av stort värde för rörligt friluftliv och en
expanderade turistnäring. Inom utpekat LIS-område
kan ett fåtal nya byggnader för turism och rörligt
frilutsliv tillåtas. Bebyggelsen får inte inverka negativt på områdets karaktär.
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012

Rekommendationer inom strandskyddszonen
Området är av stort värde för rörligt friluftliv och en
expanderade turistnäring. Inom utpekat LIS-område
kan ett fåtal småskaliga nya byggnader för turism
och rörligt frilutsliv tillåtas. Det är viktigt att den
befintlig karaktären av små lågmälda byggnader i
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naturmiljö behålls.
Storholmens norra udde är ett naturskönt besöksmål
som inte bör exploateras med strandnära bebyggelse.
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
platsens natur- och kulturmiljövärden. Lokalisering
bör också noggrant prövas i bygglov utifrån störningar för rörligt friluftsliv, växt- och djurliv. Pga av
områdets känslighet ska ny bebyggelse som omfattar
fler än ett fåtal byggnader prövas i detaljplan. I området finns kända fornlämningar. Krav på arkeologiska
utredningar kan tillkomma

F3......... ÅRRENJARKA

för besökarnas bekvämlighet typ väderskydd od kan
placeras närmare stranden.
Området innehåller fornlämningar i form av boplatser varpå arkeologiska utgrävningar kan bli nödvändiga.

F4 ........ TJATJISBÄCKEN
Strandremsa väster om befintligt planlagt bostadsområde och Tjatjisbäckens utlopp i Saggat.
Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv och naturvård samt rörligt friluftsliv.

Småkuperad tallhedsklädd holme/halvö med småvatten och vikar. Befintlig turistanläggning/stugby är
koncentrerad till holmens norra del.
Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv och naturvård samt rörligt friluftsliv.
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F4. Tjatjisbäcken
100-årsflöde ej beräknad för denna del av Lule älv
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Inom området kan bostäder tillåtas. Bebyggelsen bör
planeras med gemensamma utfarter mot riksvägen.
Huvudbyggnader bör placeras på ett respektavstånd
om minst 40 m från befintliga rekreationsstigar.
Pga av områdets känslighet ska ny bebyggelse som
omfattar fler än ett fåtal byggnader prövas i detaljplan.
Området innehåller fornlämningar i form av boplatser varpå arkeologiska utgrävningar kan bli nödvändiga.
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012
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F3. Årrenjarka
100-årsflöde ej beräknad för denna del av Lule älv

MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012

Rekommendationer inom strandskyddszonen
Kompletteriande bebyggelse för turistverksamhet
kan tillåtas inom området. Uthyrningsstugor etc bör
placeras minst 40 m från strand, enklare byggnader
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SJÖOMRÅDET

ALLMÄNT

MOTIV TILL LIS

Vatten
Ny bebyggelse ska ha godkända avloppslösningar.

Det fjällnära området med storslagen natur har en
stor turistisk potential som kan bidra till kommunens
attraktivitet. Med kompletteringar i befintlig bebyggelse men även med nya fritidshusområden kan
tillräcklig täthet och underlag för service som t ex
kollektivtrafik uppnås.

Kulturmiljö
Området är inventerat med avseende på forn- och
kulturlämningar. Fornlämningar vid sjön Karats
visar på hur fisket har lockat till bosättning under årtusenden. Här finns boplatser från sten- till järnålder,
boplatsgropar, fångstgropssystem och härdar. (På
Vägvisarholmen finns den äldsta kända björngraven.)
Källa: Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020.
Arkeologiska utredningar kan bli aktuella. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen och skogsvårdslagen gäller.
Rennäring
I de LIS-områden som berör riksintresse för rennäring ska berörda samebyar höras innan beslut om
dispens fattas.
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Översiktskarta Sjöområdet LIS-områden runt Karatssjön
Kartan visar samtliga gällande riksintressen (utom försvarets) varav riksintresse för friluftsliv, naturvård och
rörligt friluftsliv samt kultumiljöprogrammet täcker in alla delområdena.
Redovisningen av fornlämningar är översiktlig och ska alltid kompletteras med aktuell information från RAÄ
fornlämningsregister: www.fornsok.se
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S1......... LAXHOLMEN

S2......... TJÁJÅNJÁRGGA

Liten flack ö med revlar och stora vassar i den södra
delen. Turistanläggning med bl a flera trebäddskåtor
i den norra delen.

Flack lövblandskog och våtmarker med några få
högre moränpartier. En byggnad/gård finns längst ut
på den västra udden.

Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv, naturvård och rörligt friluftsliv samt inom
Norrbottens kultumiljöprogram. Flyttled av riksintresse för rennäring berör delar av området.

Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv, naturvård och rörligt friluftsliv samt inom
Norrbottens kultumiljöprogram. Flyttled av riksintresse för rennäring passerar norr om området.
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S1. Laxholmen
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Enstaka kompletterande byggnader för turistverksamhet kan tillåtas inom området. Större nybyggnationer ska detaljplanläggas.
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
platsens kulturmiljö och riksintressen.

MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012
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S2 Tjájånjárgga
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Ny bebyggelse kan tillåtas i ej för låglänta delar.
Uddens norra del är bäst lämpad för ny bebyggelse.
Större nybyggnationer ska detaljplanläggas.
I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma
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S3......... KARATS

S4......... DOSÅNJARGGA

Bebyggelse intill jordbruksmar placerad ovan slänt
vid en stenig strand. Båtbryggor. Fasta fornlämningar i den östra delen av området.

Flack barrblandskog. Norr om område finns flera
avstyckade tomter utanför strandskyddet.

Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv, naturvård och rörligt friluftsliv samt inom
Norrbottens kultumiljöprogram. Flyttled av riksintresse för rennäring passerar norr om området.

Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv, naturvård och rörligt friluftsliv samt inom
Norrbottens kultumiljöprogram.
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S3. Karats
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Kompletterande bebyggelse för boende, kan tillåtas
inom området, Huvudbyggnader bör placeras minst
40 m från strand och inte på brukad mark, Större
nybyggnationer ska detaljplanläggas.
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
platsens fornlämningar, kulturmiljö och riksintressen.
I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma
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S4. Dosånjargga
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Bebyggelse för boende eller turistverksamhet kan
tillåtas inom området, Huvudbyggnader bör placeras
minst 40 m från strand. Större nybyggnationer ska
detaljplanläggas. Vid placering av ny bebyggelse ska
hänsyn tas till platsens fornlämningar, kulturmiljö
och riksintressen.
I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma
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S5......... PUORNALUOKTA
Flikig strandlinje, blandbarrskog avbruten av partier
med strandängar och våtmarker. Bebyggelse med
jordbrukskaraktär samlad till Sauloudden, Olstorp,
Larsbo och Vuojat. I Larsbo är bebyggelsen placerad
på små holmar mellan våtmarkerna. Skärgårdskaraktär på flera ställen.

Voujat

Larsbo

Riksintressen
LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för
friluftsliv, naturvård och rörligt friluftsliv samt inom
Norrbottens kultumiljöprogram. Flyttled av riksintresse för rennäring passerar norr om området.
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Bebyggelse för boende eller turistverksamhet kan
tillåtas inom området, Huvudbyggnader bör placeras
minst 40 m från strand. Större nybyggnationer ska
detaljplanläggas. Placera gärna ny bebyggelse efter
samma princip som den i Larsbo.
Strandängen längst ut på Olstorpsudden bör inte bebyggas utan hållas öppen. Potential för turistanläggning längst ut på Vuojathalvön.
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
platsens kulturmiljö och riksintressen. Den flikiga
kusten bidrar till att strandnära bebyggelse kan
upplevas på ganska nära håll varför det är viktigt att
vid tillstånd beakta hur landskapsbilden påverkas,
särskilt om det gäller större byggnader eller anläggningar.

Olstorp

[

Saulo

0 100200 m

S5. Puornaluokta. Den svagt rosa linjen utgör västlig
gräns för område i kulturmiljöprogrammet
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ALLMÄNT

JOKKMOKK
MOTIV TILL LIS
Bebyggelse i strandnära lägen för att förstärka
befintlig bebyggelse och möjliggöra för nya bostäder
och anläggningar för besöksnäringen inom en radie
av 20 km från tätorten, vilket ses som ett rimligt
avstånd till kommunal och offentlig service.
Varje enskilt delområde ökar inte graden av
serviceverksamhet och användandet av befintlig
infrastruktur men tillsammans inom huvudområdet
Jokkmokk kan de bidra till att serviceverksamheten
kan öka eller bibehållas och bidrar därmed
till landsbygdsutveckling i kommunen.

Ny bebyggelse ska ha godkända avloppslösningar.
Tillgång till kommunalt vatten och avlopp finns
endast till områdena J6 och J10.
Flera delområden ligger utmed samma riksintresse.
För att undgå kumulativa effekter på flyttled m fl
riksintressen för rennäring ska tillstånd i delområdena J1, J2, J5, J6, J7, J8, J10 och J11 samordnas.
I de LIS-områden som berör riksintresse för rennäring ska berörda samebyar höras innan beslut om
dispens fattas.
Arkeologiska utredningar kan bli aktuella. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen och skogsvårdslagen gäller.
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MB 4:8 Natura2000 Habitat
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MB 3:5 Kritisk passage
MB 3:5 Kraftcentrum
MB 3:5 Rastbeten
MB 4:5 Obrutet fjällområde
MB 4:2 Rörligt friluftsliv

[
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Bevarandeprogram odlingslandskap
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Översiktskarta Jokkmokk LIS-områden nära Jokkmokk
Kartan visar samtliga gällande riksintressen (utom försvarets). Redovisningen av fornlämningar är översiktlig
och ska alltid kompletteras med aktuell information från RAÄ fornlämningsregister: www.fornsok.se
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J1......... FRAMNÄS OCH KITTELUDDEN

J2......... VAJKIJAUR

LIS-områden vid sjön Vajkijaure. Barrblandskog som
är delvis avverkad, gammal bystruktur i Framnäs
(övre delen). Strandnära jordbruk vid Kitteludden.
Utlopp från liten sjö och våtmark vid södra delens
norra gräns.

Kompletterande bebyggelse på vardera sidan om
befintlig jordbruksbebyggelse vid sjön Vajkijaure.

Den ekologiska statusen för sjön Vajkijaure är inte
klassad. Sjön har istället klassats till måttlig ekologisk potential med kvalitetskravet att uppnå god
ekologisk potential till år 2021.
(Karta se nedan)

Den ekologiska statusen för sjön Vajkijaure är inte
klassad. Sjön har istället klassats till måttlig ekologisk potential med kvalitetskravet att uppnå god
ekologisk potential till år 2021.
Riksintressen
Hela LIS-området ligger inom kraftcentrum och
flyttled med riksintresse för rennäring.

Riksintressen
Flyttleder av riksintresse för rennäring passerar
sydväst och nordost om området.
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Områdena ligger öster om landsvägen och mitt emellan två flyttleder m fl riksintressen för rennäringen.
Ny bebyggelse bör detaljplaneläggas och begränsas
till max 3-4 grupper med gemenamma utfarter.
I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma

J1. Framnäs och Kitteludden.
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje

[
0

100 200 m

J2 Vajkijaur
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Bebyggelse för boende. Pga av höga 100-årsflöden
bör inga huvudbyggnader placeras närmare än 50 m
från strand.

Framnäs

Kitteludden

[
0 100 200 m
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J3

ÅLLOJAUR

Barrblandskog som är delvis avverkad. Befintlig
jordbruksbebyggelse i den östra delen, dikad våtmark in den norra delen. Söder om sjön är marken
flack nära utloppet. På Stormyrberget på sjöns västra
sida finns en nyckelbiotop.
Sjön Västra Ållojaure är klassad till god kemisk
status och den ekologiska statusen är måttlig. Risk
finns att miljökvalitetsnormen för ekologisk status
inte uppnås till målåret 2021.
Riksintressen
LIS-området ligger inom influensområde till ett riksintresse för totalförsvaret med omgivningspåverkan
(samrådsområde).
.

J4......... JUGGIJAUR
Våtmarker vid sjöns inlopp. Hyggen och planterad
skog på båda sidor om sjön, sjöns östra sida har tre
fastigheter med öppna marker. Befintlig bebygelse på
båda sidorna av sjön.
Sjön Juggijarue saknar både klassning och miljökvalitetsnorm avseende ytavattenförekomst.
Riksintressen
LIS-området berör inte några riksintressen.
En stor del av området berör bevarandeprogram för
odlingslandskap (gulgrön streckad linje).
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J4. Juggijaur
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J2 Ållojaur
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Bevara det öppna landskapet. Kompletterande bebyggelse möjlig i utkanten av befintlig bebyggelse. Även
där det idag är avverkat.
Ny bebyggelse i södra delen, dock ej på våtmarker.

Rekommendationer inom strandskyddszonen
Kompletterande småskalig bostadsbebyggelse kan
tillåtas. Våtmark och odlingsmark lämnas obebyggda
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J5......... ÖSTANSJÖ

J6

Kompletterande bebyggelse vid Östansjö by. ca 1 km
uppströms Akkats kraftstation vid sjön Vajkijaure.
Norra delen domineras av byn. Områdets södra del
begränsas av en kraftlening som går parallellt med
strandlinjen.
Den ekologiska statusen för sjön Vajkijaure är inte
klassad. Sjön har istället klassats till måttlig ekologisk potential med kvalitetskravet att uppnå god
ekologisk potential till år 2021.
Riksintressen
Hela LIS-området ligger inom kraftcentrum och
tanjerar flyttled med riksintresse för rennäring.

JOKKMOKK CAMPING

Strand utmed älv och i vik, Abborrsundet. Stugby/
camping i norra delen. Varierad strandlinje i den
östra delen. Fornlämning vid Abborrsundets utlopp
i älven.
Den ekologiska statusen för Letsismagasinet är inte
klassad. Vattenförekomsten har istället klassats till
måttlig ekologisk potential med kvalitetskravet att
uppnå god ekologisk potential till år 2021. Risk finns
att miljökvalitetsnormen för ekologisk status inte
uppnås till målåret 2021, pga zink och att det är ett
reglerat vattendrag.
Riksintressen
Flera riksintresse rennäring för Jåhkågaska och
Sirges samebyar. Hela LIS-området ligger inom
kraftcentrum med riksintresse för rennäring. Två
flyttleder med riksintresse för rennäring passerar
genom södra området. Norr om området passerar en
annan flyttled med riksintresse för rennäring.

Jokkmokks
camping
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J5. Östansjö
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
Högspänningsledning är markerad med svart linje

J6 Jokkmokks camping
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Ny och kompletterande bebyggelse för boende och
turistverksamhet kan tillåtas inom området. Hänsyn
ska tas till högspänningsledning och närheten till
kraftstationen
Området ligger nära ett fornlämingstätt område.
Även om det inte finns några kända fornlämningar
inom det utpekade LIS-området, kan arkeologiska
undersökningar bli aktuella.
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
I viken kan bostadsbebyggelse tillåtas. Kompletterande anläggningar för rekreations- och turistverksamhet kan tillåtas vid campingen. Vid placering av
ny bebyggelse ska hänsyn tas till platsens riksintressen och höga vattenflöden.I områdets närhet finns ett
flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska
utredningar kan tillkomma
Vid detaljplanläggning bör bestämmelser införas
som begränsar användning av zinkhaltiga utvändiga
byggnadsmaterial.

J7......... NOTUDDEN
Smal remsa mellan väg och vatten med barrblandskog och smal stenstrand. Några spridda befintliga
hus i norra delen.
Den ekologiska statusen för Letsismagasinet är inte
klassad. Vattenförekomsten har istället klassats till
måttlig ekologisk potential med kvalitetskravet att
uppnå god ekologisk potential till år 2021. Risk finns
att miljökvalitetsnormen för ekologisk status inte
uppnås till målåret 2021, pga zink och att det är ett
reglerat vattendrag.
Riksintressen
Flyttled med riksintresse rennäring för Sirges sameby passerar genom LIS-området.
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Ny bebyggelse bostäder, bör detaljplaneläggas och
begränsas till max 3-4 grupper med gemenamma
utfarter.
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
platsens kulturmiljö, riksintressen och höga vattenflöden.
I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma.
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J7 Notudden. Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012

33

J8......... MATTISUDDEN

J9......... TÅRRAJAUR

Området vid Mattisudden är placerat intill jordbruksbyn vid brofästet.
Flera riksintresse rennäring för Jåhkågaska och
Sirges samebyar.

Området ligger vid Tårrajuares västra del. Vid sjöns
inlopp finns våtmarker och strax väster om riksvägen
en kanal. Parallellt med riksvägen går inlandsbanan
och den korsar vägen vid Tårrajuar samhälle.

Den ekologiska statusen för Letsismagasinet är inte
klassad. Vattenförekomsten har istället klassats till
måttlig ekologisk potential med kvalitetskravet att
uppnå god ekologisk potential till år 2021. Risk finns
att miljökvalitetsnormen för ekologisk status inte
uppnås till målåret 2021, pga zink och att det är ett
reglerat vattendrag.

Riksintressen
Hela LIS-området ligger inom kraftcentrum med
riksintresse för rennäring.
Området ligger inom influensområde till ett riksintresse för totalförsvaret med omgivningspåverkan
(buller)

Riksintressen
Flyttled med riksintresse för rennäring passerar genom hela LIS-området. Kraftcentrum berör sydöstra
delen, rastbeten berör norra delen och större delen av
LIS-området ligger inom kritisk passage med riksintresse för rennäring.
Området ligger inom influensområde till ett riksintresse för totalförsvaret med omgivningspåverkan
(buller)

Norra delen av området berör bevarandeprogram för
odlingslandskap.

[
0

[
0

200 m

J9. Tårrajaur
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J8. Mattisudden
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Kompletterande bebyggelse för boende kan tillåtas.
Pga av höga 100-årsflöden bör inga huvudbyggnader
placeras närmare än 50 m från strand. Vid placering
av ny bebyggelse ska hänsyn tas till platsens riksintressen och höga vattenflöden.
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Kompletterande bebyggelse för boende, kan tillåtas
inom området, Huvudbyggnader bör placeras minst
40 m från strand och inte på brukad mark, Större
nybyggnationer ska detaljplanläggas. På den lilla udden vid riksvägen kan det vara lämpligt att tillåta en
mindre turistiskt anläggning.

J10....... KYRKOGÅRDSUDDEN

J11....... TALVATIS

Älvastrand med blanlövskog. Områdets övre delar
har begränsad byggbarhet pga höga 100-årsflöden. I
översiktsplanen är området avsatt rörligt friluftsliv

Stränderna runt Talvatissjön används för rekreation
Vid sjöns utlopp finns delar av skulpturpark samt en
fjällträdgård med tillhörande byggnader. På södra
sidan finns bl a ett elljusspår. Naturen i de utpekade
områdena är till övervägande del barrskog och relativt kupperad. I översiktsplanen är området avsatt för
fritids- och kulturanläggning och ingår i ett område
föreslaget som kommunalt naturreservat.

Den ekologiska statusen för Letsismagasinet är inte
klassad. Vattenförekomsten har istället klassats till
måttlig ekologisk potential med kvalitetskravet att
uppnå god ekologisk potential till år 2021. Risk finns
att miljökvalitetsnormen för ekologisk status inte
uppnås till målåret 2021, pga zink och att det är ett
reglerat vattendrag.
Riksintressen
Flera riksintresse rennäring för Jåhkågaska och
Sirges samebyar. Hela LIS-området ligger inom
kraftcentrum med riksintresse för rennäring.

Vattenförekomsten Talvatissjöbäcken - där Talvatissjön ingår - har en otillfredsställande ekologisk
potential. Risk finns att miljökvalitetsnormen för
ekologisk status inte uppnås till målåret 2021, Sämst
avgör av Hydrologisk regim, Kontinuitet, Morfologi,
Försurning, Övergödning, Främmande arter och
Förorenande ämnen
Riksintressen
Hela LIS-området ligger inom kraftcentrum av riksintresse för rennäring. Två flyttleder med riksintresse
för rennäring passerar söder om området.

Idrottsanläggning
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J 10 Kyrkogårdsudden
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Bebyggelse för boende kan tillåtas. Pga av höga
100-årsflöden bör inga huvudbyggnader placeras
närmare än 50 m från strand. Detaljplan krävs.
MAF ARKITEKTK ONTOR AB Juni 2012

Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
riksintressen, eventuella fornlämningar och områdets
kultur- och rekreationsvärden.
I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma

J11. Talvatis
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Inom området kan enstaka turistanläggningar til�låtas. Detaljplan krävs.

MAF ARKITEKTKONTOR AB Juni 2012

Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
riksintressen, eventuella fornlämningar och områdets
kultur- och rekreationsvärden.
I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma
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KÅBDALIS
MOTIV TILL LIS
Rennäring
I de LIS-områden som berör riksintresse för rennäring ska berörda samebyar höras innan beslut om
dispens fattas.

Kåbdalis är en väletablerad vinterturistort
nära kommunens södra grannkommuner,
med vägförbindelsen mot Älvsbyn/Piteå och
Harads/Boden. Möjligheten till ytterligare
strandnära förtätning vid Kobdalisjaure är
dock begränsad (se K2) Av de närliggande
sjönära platserna har Kittajaur, Kronogård och
Norra Snesudden ansetts mest lämpliga för ny
bebyggelse. Områdena ligger inom en radie av
20 km från tätorten, vilket ses som ett rimligt
avstånd till kommunal och offentlig service.

ALLMÄNT
Vatten
Ny bebyggelse ska ha godkända avloppslösningar.
Kommunalt vatten och avlopp finns vid område K2,
Kåbdalis.
Kulturmiljö
Arkeologiska utredningar kan bli aktuella. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen och skogsvårdslagen gäller.

K4

K1
Förklaring
LIS område
Fornlämningar objekt
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MB 3:6 Kulturmiljövård
MB 3:6 Naturvård
MB 4:8 Natura2000 Habitat vatten
MB 4:8 Natura2000 Habitat

(

(

(

(

D
!

D
!

D

MB 3:5 Flyttled
MB 3:5 Kritisk passage
D

!

D

!

!

!

!

!

MB 3:5 Kraftcentrum

!

D

!

!

!

!

!

!

!

!

!

MB 3:5 Rastbeten
MB 4:5 Obrutet fjällområde
MB 4:2 Rörligt friluftsliv
MB 3:6 Friluftsliv
Skyddad natur - Naturreservat
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Översiktskarta Kåbdalis LIS-områden nära Kåbdalis
Kartan visar samtliga gällande riksintressen (utom försvarets). Redovisningen av fornlämningar är översiktlig
och ska alltid kompletteras med aktuell information från RAÄ fornlämningsregister: www.fornsok.se
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K1........ KITTAJAUR
Bebyggelse på holme mellan två sjöar, öppen mark.
Våtmarker vid in- och utlopp.
Riksintressen
Kittajaure ingår i Natura 2000 Pite älvdal.

Vattentäkt i norra delen av Kåbdalisjaure. Vattenskyddsområde utreds.
Marken består av silt och sand (stabilitetszon II)
Strandplan. Passiv ravin. Beräknad stabiltet visar på
tillräcklig säkerhet.
Källa: Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i
Norrbottens län, Jokkmokks kommun. Scandiaconsult
och Räddningsverket 1998.
Riksintressen
De två sjöarna ingår i Natura 2000 Pite älvdal och
avvattnas till Vitbäcken som hyser flodpärlmussla, se
miljökonsekvensbeskrivningen.
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K1. Kittajaur
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Kompletterande bebyggelse för boende och turistverksamhet kan tillåtas inom området, Huvudbyggnader bör placeras minst 40 m från strand och inte på
brukad mark, Större nybyggnationer ska detaljplanläggas.
I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma

K2........ KÅBDALIS
Det finns efterfrågan på ytterligare bebyggelse i
Kåbdalis. Möjlighet till ytterligare förtätning i ortens
centrala delar begränsas dock av terrängen. Förslaget möjliggör kompletterande bebyggelse direkt
norr och väster om Kåbdalis centrum samt söder om
järnvägen, utmed Sattermjaures/Djupträsks delvis
bebyggda stränder.
Förslagets norra del består av sydvänd öppen mark
och blandskog som i norr övergår till våtmark/igenväxt vik. Västra delen består av öppen mark och
barrblandskog med hyggen.

100 200 m
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K2. Kåbdalis. Två avgränsade områden vid
Kåbdalisjaure och ett vid Sattermjaure/Djupträsk
Rekommendationer inom strandskyddszonen
På grund av Kåbdalisjauers branta slänter är kompletterande bebyggelse främst möjlig på sydvästra
stranden. Geoteknisk undersökning förordas.
Komplementbyggnader typ  små förrådshus, bastu
etc bör dock kunna tillåtas även inom strandskyddet
vid samhället.
Godkända avloppslösningar krävs. För anslutning till
kommunalt avlopp krävs pumpanläggning.
I anslutning till Kåbdalis finns områden med fornlämningar i form av boplatsområden som kan medföra att krav ställs på arkeologiska utgrävningar.
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K3........ NORRA SNESUDDEN

K4........ KRONOGÅRD

Barrblandskog, löv och vasstränder med inslag av
våtmarker. Strödd bebyggelse mellan Holmträsket
och Sikträsket.

Område med befinltig stugby i tallhedsskog vid
Abborträskets västra strand. Stugbyn utgör en del
av Kronogårds besöksanläggning som ligger i sjöns
östra ände.

Holmträskets har måttlig ekologisk status med risk
för att god inte uppnås till målåret 2021 pga vandringshinder.
Riksintressen
Hela LIS-området ligger inom kraftcentrum med
riksintresse för rennäring.

Abborträsket saknar både klassning och miljökvalitetsnorm avseende ytavattenförekomst. Sjöns utlopp
är via biflöde förbundet med Arpatsbäcken.
Riksintressen
Abborträsket ingår i Natura 2000 Pite älvdal. Området gränsar till kraftcentrum med riksintresse för
rennäring. Norr om sjön ligger Kronogårdens Natura
2000 område och naturreservat.
Området ligger inom influensområde till ett riksintresse för totalförsvaret med omgivningspåverkan
(buller)
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K3. Norra Snesudden
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Ny och kompletterande bebyggelse för boende, kan
tillåtas inom området, Huvudbyggnader bör placeras
minst 40 m från strand och inte på brukad mark,
Större nybyggnationer ska detaljplanläggas. Ny
bebyggelse placeras lämpligast i bukten i den västra
delen av området. Vid placering av ny bebyggelse
ska hänsyn tas till riksintressen och fornlämningar.
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I områdets närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utgrävningar kan
tillkomma.
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K4. Kronogård
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Ny och kompletterande bebyggelse för boende och
turistverksamhe kan tillåtas inom området.
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VUOLLERIM
MOTIV TILL LIS

Bebyggelse i strandnära lägen för att förstärka
befintlig bebyggelse och möjliggöra för
nya bostäder inom en radie av 20 km från
tätorten, vilket ses som ett rimligt avstånd
till kommunal och offentlig service.
Varje enskilt delområde ökar inte graden av
serviceverksamhet och användandet av befintlig
infrastruktur men tillsammans inom huvudområdet
Vuollerim kan de bidra till att serviceverksamheten
kan öka eller bibehållas och därmed bidra
till landsbygdsutveckling i kommunen.

V1........ KÅSKAT
Det norra området vid Östra sjön och det södra området vid Kotasträsk. Områdena avgränsas i väster
av den bäck som förbinder sjöarna med varandra.
Barrblandskog och hyggen. Stenstrand.
Riksintressen
Flyttled med riksintresse för rennäring passerar norr
om LIS-området.

ALLMÄNT
Ny bebyggelse ska ha godkända avloppslösningar.
Arkeologiska utredningar kan bli aktuella. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen och skogsvårdslagen gäller.
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I de LIS-områden som berör riksintresse för rennäring ska berörda samebyar höras innan beslut om
dispens fattas.
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Översiktskarta Vuollerim LIS-områden i nära Vuollerim. Kartan visar samtliga gällande riksintressen (utom
försvarets). Redovisningen av fornlämningar är översiktlig och ska alltid kompletteras med aktuell information
från RAÄ fornlämningsregister: www.fornsok.se
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Ny bebyggelse för boende, kan tillåtas inom området. Större nybyggnationer ska detaljplanläggas. Ny
bebyggelse lämpligast där det är nära till allmän väg.
Ny bebyggelse bör inte placeras närmare bäck än 50
m.

V2........ PALKIJAUR
Liten sjö med näs och vikar. Stor gård med öppen
mark mitt på sjöns norra strand. Många småvatten
söder om sjön.
En skoglig nyckelbiotop ligger i kanten av områdets
södra del.

V3........ ÄLVBACKA
Söder om Porsidammen, befintlig bebyggelse nedanför väg.
Marken utgörs av fastmark och fyllning med erosionsskydd av hög kvalitet. Ingen risk för skred eller
ras.
Källa: Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i
Norrbottens län, Jokkmokks kommun. Scandiaconsult
och Räddningsverket 1998.
Riksintressen
LIS-området berör inte några riksintressen.

Riksintressen
Hela LIS-området ligger inom kraftcentrum med
riksintresse för rennäring.
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Rekommendationer inom strandskyddszonen
Ny småskalig bebyggelse för boende eller turistisk
verksamhet kan tillåtas. Bebyggelsen placeras i
första hand nära vägar och befintlig bebyggelse. De
sydvästra delarna bör lämnas obebyggda.
Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
platsens riksintressen och värdefull natur. Uppodlade
och våta marker bör också undvikas

40

MAF ARKITEKTKONTOR AB Juni 2012

V3. Älvbacka
Beräknat 100-årsflöde markerad med röd linje
Rekommendationer inom strandskyddszonen
Kompletterande bebyggelse för boende, kan tillåtas
inom området dock inga anläggningar som riskerar
att försvaga strandkanter och befintliga erosionsskydd.
Huvudbyggnader bör placeras minst 40 m från
strand. Större nybyggnationer ska detaljplanläggas.

6. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BEHOVSBEDÖMNING
AVGRÄNSNING
Behovsbedömning

Generellt antas genomförande av översiktsplaner medföra en betydande miljöpåverkan. Det
tematiska tillägget kan bl a komma att ange
lokalisering för anläggningar för turism och
fritid (småbåtshamn, hotell, fritidsbyar och
permanent camping). Detta är verksamheter som
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt
MKB-förordningens 4§ andra punkt och bilaga
3. Även förordningens 4§ första punkt kommer
ifråga då två av förstudiens LIS-områden är
placerade inom avrinningsområdet för Piteälven
som är natura-2000 vatten samt att fem av förstudiens LIS- områden är placerade i eller nära
Natura 2000 habitat.
Genomförande av det tematiska tilläget kan därmed antas medföra en betydande miljöpåverkan,
varför en miljöbedömning skall göras.
Miljöbedömningens syfte är att visa den samlade påverkan av förändringarna på kort och lång
sikt, göra en bedömning av konsekvenserna och
föreslå åtgärder som kan komma att behövas för
undvika en betydande miljöpåverkan.
Det tematiska tillägget till översiktsplanen
ska mynna ut i ett förslag till områden som är
lämpliga för vattennära landsbygdsutveckling.
Översiktsplanen med tillägg kommer att vara
vägledande inför kommande detaljplanering,
områdesbestämmelser och bygglov.

Förslag till avgränsning av miljöbedömning

Miljöbedömningen föreslås hantera följande
med utgångspunkt från strandskyddets syften
när det gäller ny bebyggelse, turism och fritids
effekter på:
•
•
•
•
•

•
•
•

Biologisk mångfald avseende den biologiskt
värdefulla kantzonen och Natura 2000
Växt- och djurliv, avseende barriäreffekter
och störningar från ny bebyggelse
Befolkning avseende kommunens behov av
en ökad befolkning, (utkomst)
Människors hälsa avseende tillgänglighet
för det rörliga friluftslivet och tillgång till
rent vatten och fungerande avloppslösningar
Mark, vatten och klimatfaktorer avseende
markens lämplighet för bebyggelse, risker
förknippade med ett förändrat klimat och
miljökvalitetsnormer för vatten
Landskap och bebyggelse avseende
anpassning till befintliga miljöer
Kulturmiljöer och fornlämningsområden
Materiella tillgångar avseende
rennäringens behov av fungerande flyttleder
mm utan störningar från ny bebyggelse och
verksamheter, samt andra riksintressen

och
• Kumulativa effekter
SAMRÅD

Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Norrbottens län. Samrådsyttrande inkom till kommunen
2012-11-08. dnr 2012:403 219
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SAMLAD BEDÖMNING
LÄSANVISNING
Läs föregående kapitel parallellt med miljökonsekvensbeskrivningen. Där finns kartor
och beskrivningar över delområden samt
rekommendationer.
Sist i detta kapitel finns en sammanfattande
tabell över LIS-områdenas bedömda effekt
samt behov av åtgärder för att undvika negativa konsekvenser.

vatten och avlopp.
Ett nytt vattenverk har uppförts i Kåbdalis för
att möta den ökade exploateringen kring skidanläggningen.
Avloppsreningsverk finns i Jokkmokk, Vuollerim, Porjus, Kvikkjokk, Kåbdalis och Murjek.
Kapaciteten vid övriga avloppsreningsverk och
vattenverk är god, både för dagens behov och
för framtiden.
VA-ledningarna är på många håll relativt gamla
varför utbyte av dessa bör ske inom överskådlig
tid. Underhållsplaner för VA-nätet har upprättats.

En ökad andel bebyggelse nära stränderna kan
störa den biologiska mångfalden utmed strandlinjen. Längre sträckor av sammanhållen bebyggelse kan även fungera som barriär för växt och
djurliv.
En alltför omfattande bebyggelse utmed en längre sammanhållen strandsträcka bör undvikas.

Riktlinjer för enskilda avlopp i LIS-områden
• För enstaka lokaliseringar av ny bebyggelse
bör, om möjlighet finns, avlopp lösas
via kommunalt VA-nät. Gemensamma
anläggnignar bör använda framför enskilda
små avloppslösningar för enstaka hus.
• Infiltrationsanläggningar ska anläggas så att
avståndet mellan spridningsledningar och
högsta grundvattennivå är minst en meter.
• Med anledning av att status för de olika
vattenförekomsterna kommer att uppdateras
kontinuerligt är det vid all planläggning och
tillståndsgivning angeläget att kontrollera
Vattenmyndighetens uppdateringar. Inom
områden där miljökvalitetsnormen för vatten
riskerar att inte uppnå god status på grund
av övergödning kommer högre krav på
avloppsrening att ställas.
• Inom skyddsområden för vattentäkter
ställs särskilda krav på enskilda
avloppsanläggningar.

Miljökvalitetsnorm vatten

Risker kopplade till ökad nederbörd

ÖVERGRIPANDE
Biologisk mångfald, växter och djur

Övergången och mötet mellan olika naturtyper
och tillgången till både land och vatten skapar
förutsättning för flera olika biotoper som många
arter är beroende av. Detta medför att strandområden är rika på arter. Den strandnära zonen
är en av de viktigaste kantzonerna i naturen och
den bryneffekt som ofta uppstår i strandområden, och som ger utrymme för en stor del av
våra arter, är också värdefull som skydd och för
övervintring för många arter.

Alla vattenförekomster intill föreslagna LISområden uppges ha god kemisk status (kvicksilver ej medräknad). Endast de vattenförekomster
som löper risk att inte uppnå god ekologisk
status har därför tagits med i handlingen.
Vatten och avlopp

Kommunens miljökontor gör bedömningen att
de byggprojekt som kan komma i fråga inom föreslagna LIS-områden inte kommer att medföra
en betydande miljöpåverkan på vattenkvaliteten
i intilliggande sjöar och vattendrag, förutsatt
att anläggningar har godkända avloppsanläggningar.
Tätorterna Murjek, Vuollerim, Porjus, Kvikkjokk, Kåbdalis och Jokkmokk har kommunalt
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En inventering för att översiktligt kartlägga rasoch skredrisker i bebyggda områden i Jokkmokks kommun utfördes under 1998 på uppdrag
av MSB (tidigare Räddningsverket). Där visas
på ett antal områden med ej tillfredsställande
säkerhet mot ras, skred och översvämning.
Inventeringen var översiktlig och tog endast med
områden som var bebyggda vid utredningstillfället. I huvudsak är det i de branta slänterna ner
mot Luleälven som mindre skred eller ras har
inträffat. Problemet är i första hand kopplat till
älvens erosion på stränderna.
Enligt klimatanalyser utförda av SMHI och
baserade på resultat från beräkningar med
klimatmodeller för perioden 1961-2100 kan

RIKSINTRESSEN
Sammanfattning av berörda riksintressen mm
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årsnederbörden för Norrbottens inland öka med
12 % till år 2050 och 30% till år 2100. Med ökad
nederbörd ökar risken för ras och skred.
Som säkerhetsmarginal har kommunen sagt att
ny bebyggelse i riskområdet för höga 100-årsflöden ska undvikas. Vattenfalls översvämningskartering längs Luleälven har utgjort en del av
analysmaterialet för att välja bort riskfyllda
lägen för LIS.
(Källa: Flödesskikt Q100 för Luleälven, Vattenfall
2012)

PORJUS
Fyra delområden för kompletterande bebyggelse
av bostads eller fritidskaraktär nära befintlig
bebyggelse
P1. Ålloluokta, P2. Bárinjárgga, P3. BarivierraBieggaluokta och P4. Sattojluokta-Darfekluokta

Flyttled av riksintresse för Sirges sameby
passerar samtliga LIS-områden utmed Stora
Lulevattnet. Med fler boende utmed sträckan
Ålloluokta-Porjus finns det risk att renskötseln
försvåras. Möjligheten att bygga utmed sträckan
blir dock begränsad efter att hänsyn tagits till
befintliga naturvärden och det säkerhetsavstånd
till strandlinjen som behövs pga höga vattenflöden. Vid P1, Ålloluokta, behöver man ta hänsyn
till kulturmiljön vid placering av ny bebyggelse.
Samlad bedömning

Efter vidtagna åtgärder bör föreslagna LISområden nära Porjus inte medföra en betydande miljöpåverkan avseende riksintressen,
kulturmiljö samt biologisk mångfald.
Inventering kommer att krävas för att utröna
vilken effekt en avverkning, om än liten, kommer att få på de arter och naturtyper som nyckelbiotopen (inom P4) och habitatdirektivet (intill
P3) vill skydda.
FJÄLLSTRÅKET
Fyra delområden för turistanläggningar eller
kompletterande bebyggelse av bostads eller fritidskaraktär nära befintlig bebyggelse.
F1. Njunjes

Tydliga spår i fjällslänten efter flera äldre bäckfåror. Kan vara en indikation på risk för framtida slamströmmar i samband med ökad nederbörd:
LIS-området ligger inom riksintresset obrutet
fjäll.
Riksintresse för obrutet fjäll framgår av Miljöbalken 4 kap 5§, som säger att bebyggelse och
anläggningar endast får komma till stånd om
det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det
rörliga friluftslivet och att andra åtgärder inom
områdena endast får vidtas om det kan ske utan
att områdenas karaktär påverkas.
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Enligt 1§ samma kapitel framgår dock att
bestämmelserna i bl a 5 § inte utgör hinder
för utveckling av befintliga tätorter eller lokalt
näringsliv.
Riksintresset bör därmed inte utgöra något hinder för de två LIS-områdenas syfte att möjligöra
anläggningar för lokalt näringsliv (tursim) och
rörligt friluftliv.
(Källa: Obrutna fjäll - översyn av gränsdragningen.
Boverket december 2005)
F2. Kvikkjokk, Mallenjarka

LIS-området ligger nära riksintresset obrutet
fjäll, se resonemanget ovan.
F3. Årrenjarka

LIS-området avser ön för Årrenjarka turistanläggning. Området innehåller fornlämningar i
form av boplatser varpå arkeologiska utgrävningar kan bli nödvändiga.
F4. Tjatjisbäcken

Bebyggelsen bör planeras så att de får en gemensam utfart mot riksvägen. Huvudbyggnader bör
placeras på ett respektavstånd om minst 40 m
från befintliga rekreationsstigar. Området innehåller fornlämningar i form av boplatser varpå
arkeologiska utgrävningar kan bli nödvändiga.
Samlad bedömning

Efter vidtagna åtgärder bör föreslagna LISområden nära Kvikkjokkvägen inte medföra
en betydande miljöpåverkan avseende riksintressen, landskap och kulturmiljö.

SJÖOMRÅDET
Fem delområden för turistanläggningar eller
kompletterande bebyggelse av bostads eller
fritidskaraktär nära befintlig bebyggelse vid sjön
Karats. Avståndet till Jokkmokks tätort är mer
än 5 mil varför det är mest troligt att det blir
flest fritidshus och någon enstaka turistanläggning.
S1. Laxholmen, S2. Tjájånjárgga, S3. Karats och
S5. Puornaluokta

Flyttled av riksintresse för Tuorpon sameby
passerar fyra av LIS-områdena. Med fler boende
utmed flyttleden finns det risk att renskötseln
försvåras pga störningar från t ex skoterkörning.
Vid behov kan störningar hanteras med lokala
föreskrifter. Området har kända fornlämningar
och arkeologiska utredningar kan bli aktuella.
S4. Dosånjargga

LIS-området sträcker sig mellan två befintliga
bebyggelseområden. Området har kända fornlämningar och arkeologiska utredningar kan bli
aktuella.
Samlad bedömning

Efter vidtagna åtgärder bör de föreslagna
LIS-områden kring Sjöområdet inte medföra
en betydande miljöpåverkan avseende riksintressen, kulturmiljö samt växt och djurliv.
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JOKKMOKK
Nio delområden för kompletterande bebyggelse
av bostads- eller fritidskaraktär nära befintlig
bebyggelse eller enstaka turistanläggningar
J3. Ållojaur

Sjön Västra Ållojaure är klassad till god kemisk
status och den ekologiska statusen är måttlig.
P.g.a regleringen har fisken problem med vandring. Risk finns att miljökvalitetsnormen för
ekologisk status inte uppnås till målåret 2021.
J4. Juggijaur

Kompletterande bebyggelse möjlig i utkanten av
befintlig bebyggelse, även där det idag är avverkat. Bebyggelseåtgärder som bidrar till att
det öppna landskapets karaktär försvinner, bör
undvikas.
J1 Framnäs och Kitteludden, J2 Vajkijaur
J5 Östansjö, J6 Jokkmokk Camping, J7 Notudden
J8 Mattisudden, J10 Kyrkogårdsudden och J11
Talvatis

Flera LIS-områden utmed Vajkijaure och Letsismagasinet ligger nära riksintressen för Sirges
och Jåhkågaska samebyar. Med fler boende och
befintliga anläggningar utmed flyttleden finns
det risk att renskötseln försvåras pga störningar
från t ex skoterkörning. I Jokkmokks tätort finns
ytterligare riksintressen för rennäringen vilket
berör J10, Talvatis.
För att möjliggöra ytterligare bebyggelse nära
så många riksintressen för rennäringen kan
det vara behov av en fördjupad översiktsplan.
Vid behov kan störningar hanteras med lokala
föreskrifter.
Vattenförekomsterna Vajikjaure och Letsismagasi klassats till måttlig ekologisk potential med
kvalitetskravet att uppnå god ekologisk potential
till år 2021.
För Letsismagasinet finns risk att miljökvalitetsnormen för ekologisk status inte uppnås till
målåret 2021, pga zink och att det är ett reglerat
vattendrag.
J9 Tårrajaur

En allt för stor etablering kan verka negativt
på riksintresset för rennäring och för växt och
djurliv längs stränderna.
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Lämpligast är att lägga ny bebyggelse öster om
riksvägen, i närheten av befintlig bebyggelse och
i områden som inte används för renbete.
J11 Talvatis
Området norra delar ligger delvis inom Norrbottens
kulturmiljöprogram med bl a hembyggdsgård och
fornlämningsområde. Här kan det endast bli frågan
om kompletterande bebyggelse och anläggningar för
kultur- och friluftsliv.

Vattenförekomsten Talvatissjöbäcken - där Talvatissjön ingår - har en otillfredsställande ekologisk potential. Risk finns att miljökvalitetsnormen för ekologisk status inte uppnås till målåret
2021, Sämst avgör av Hydrologisk regim, Kontinuitet, Morfologi, Försurning, Övergödning,
Främmande arter och Förorenande ämnen.
Samlad bedömning

Efter vidtagna åtgärder bör föreslagna LISområden kring Jokkmokk inte medföra en
betydande miljöpåverkan avseende biologisk
mångfald, riksintressen, kulturmiljö samt
tillgången på rent vatten.
En osäkerhet finns dock för vilka kumulativa
effekter en ny bebyggelse vid både Porjus och
Jokkmokk kan få för Sirges och Jåhkågaska
samebyar.

KÅBDALIS
Tre delområden för turistanläggningar eller
kompletterande bebyggelse av bostads eller fritidskaraktär nära befintlig bebyggelse.

En fördjupad översiktsplan för Kåbdalis tätort
kan bli aktuell.
K3. Norra Snesudden

Kittajaure avvattnas till Vitbäcken och ingår i
Natura 2000 Pite älvdal.

Flera fornlämningar nära den västra udden och
på flera platser runt sjön. Området ligger inom
riksintresse för rennäringen (Kraftcentrum). Ny
bebyggelse placeras lämpligast i bukten i den
västra delen av området.

K2. Kåbdalis

K1. Krongård

K1. Kittajaur

Vatten
Den norra ytan ligger nära befintlig vattentäkt
och Kåbdalisjaure utreds för vattenskyddsområde. Kåbdalisjaure avvattnas till Vitbäcken via
Sattermjaure/Djupträsk och ingår i Natura 2000
Pite älvdal.
För att ansluta till kommunalt avlopp från LISområde krävs pumpanläggning.
Biologi
Flodpärlmussla (rödlistad Natura 2000-art) förekommer i Vitbäcken söder om Kåbdalis varför
det kan vara viktigt att minimera utsläpp till
sjöar och vattendrag som avvattnar till Vitbäcken (område Kåbdalis). Flodpärlmusslans fullständiga utbredning i Vitbäcken är inte kartlagd
och det är mycket möjligt att den även förkommer närmare Kåbdalis.
Mark

Marken i Kobdalis består av silt och sand (stabilitetszon II) Strandplan. Passiv ravin. Beräknad
stabiltet visar på tillräcklig säkerhet.
Källa: Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i
Norrbottens län, Jokkmokks kommun. Scandiaconsult och
Räddningsverket 1998.

Även om markförhållandena idag är stabila kan
en ökad nederbörd som höjer grundvattennivån
påverka den framtida stabiliteten i de silthaltiga
jordarna. En ytterligare osäkerhet för K2 är om
Kåbdalisjaure blir vattenskyddsområde. Då kan
man inte motivera LIS-områden där eftersom de
hamnar inom den primära skyddszonen.
Området vid Sattermjaure/Djupträsk bör inte
ingå i en skyddszon eftersom det ligger nedströms
Bedömning
Förutsatt att Kobdalisjaure inte blir vattenskyddsområde bör ny bebyggelse i sista hand
placeras i det norra området. Geoteknisk undersökning förordas.

Abborträsket avvattnas via ett biflöde till Arpatsbäcken och vidare till Vitbäcken, alla ingår i
Natura 2000 Pite älvdal.
Samlad bedömning

Efter vidtagna åtgärder bör föreslagna LISområden kring Kåbdalis inte medföra en
betydande miljöpåverkan avseende mark,
vatten och klimatpåverkan.
VUOLLERIM
Tre delområden för kompletterande bebyggelse
av bostads eller fritidskaraktär.
V1. Kåskat

Området är uppdelat i två ytor som angränsar
till en bäck. Ny bebyggelse bör inte placeras
närmare bäcken än 50 m.
V2. Palkijaur

En allt för stor etablering kan verka negativt
på riksintresset för rennäring och för växt och
djurliv längs stränderna.
Lämpligast är att lägga ny bebyggelse i närheten
av befintlig, samt i områden som inte används
för renbete. Uppodlade och våta marker bör
också undvikas
V3. Älvbacka

Marken utgörs av fastmark och fyllning och har
ett erosionsskydd av hög kvalitet. Ingen risk för
skred eller ras.

Källa: Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden
i Norrbottens län, Jokkmokks kommun.
Scandiaconsult och Räddningsverket 1998.
Samlad bedömning

Efter vidtagna åtgärder bör föreslagna LISområden kring Vuollerim inte medföra en
betydande miljöpåverkan avseende växt och
djurliv och riksintressen för rennäringen.
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BEFOLKNING

BIOLOGISK
MÅNGFALD

SAMMANFATTNING

PORJUS

P4 Nyckelbiotop

FJÄLLSTRÅKET

Ökade
möjligheter
för lokalt
näringsliv
S4, S5 Bebyggelse utmed längre
strandsträcka

Fler boendenära tätorten

SJÖOMRÅDET

Ökade
möjligheter
för lokalt
näringsliv

K1, K2, K4
Natura 2000
Pite älvdal

JOKKMOKK

Fler boendenära tätorten

J1, J7 Bebyggelse utmed längre
strandsträcka

KÅBDALIS

Fler boendenära tätorten

Fler boende
och ökade
möjligheter
för lokalt
näringsliv

VUOLLERIM

OBETYDLIG

VÄXTER
OCH DJUR

REKREATION OCH
HÄLSA

F1 och F2 Ökad
tillgänglighet med nya
målpunkter utmed
Padjelantaleden och
Kungsleden
S2 relativt Ökad tillgänglighet för
orörd
det rörliga friluftslivet
natur

MÅTTLIGT

STOR

LIS-områdenas bedömda effekt eller risk för negativ påverkan

POSITIV

MARK, VATTEN OCH
KLIMAT

F1. Ev risk för slamströmning pga ökad
nederbörd

K2 Vattenskyddsområde
utreds. Ev skredrisk pga
ökad nederbörd

OSÄKER

LANDSKAP
BEBYGGELSE

KULTURMILJÖ

RENNÄRING
MFL RIKSINT

ÅTGÄRDER

F1, F2, F3. F4
Anpassning av
bebyggelsen efter
platsens karaktär
och fornlämningar

P4, behov av naturinventeringar

F1, F2
Riksintresset
Obrutet fjäll

Störningar hanteras
med lokala föreskrifter. Detaljplanläggning i kulturpräglade miljöer.

Kumulativ
effekt på
flyttled

Kumulativ
effekt på
flyttled

Störningar hanteras
med lokala föreskrifter.
Tillstånd i delområdena J1, J2, J5, J6,
J7, J8 , J10 och J11
ska samordnas

P1. Ingår i
Norrbottens
Kulturmiljöprogram

Ingår i
Norrbottens
Kulturmiljöprogram

J1, J2, J5, J6,
J7, J8, J10,
J11
Kumulativ
effekt på
flyttled m fl
riksintressen
för rennäring

P1. Risk för
okänsligt
inpassad
bebyggelse
F1, F2, F3
Risk för
okänsligt
inpassad
bebyggelse
S3, S5 Risk
för okänsligt
inpassad bebyggelse i bef
kulturmiljö

J9 kraftcentrum

Delar av V2 tas ev
bort.

K2 tas ev bort

Störningar hanteras
med lokala föreskrifter.
Delar av J9 tas ev
bort.

V2 kraftcentrum
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HUR SAMRÅDSPROCESSEN BEDRIVITS
Under arbetet med det tematiska tillägget har synpunkter hämtats in i flera omgångar. Tidigt allmänt samråd har skett bland annat via kommunens hemsida sommaren 2012. Tidigt information och
dialog med samebyar har skett med möte 16 februari 2012 och utskick till samtliga samebyar hösten
2012.
Formellt samråd med utskick till myndigheter, organisationer med flera har skett under tiden 8 mars
- 8 maj 2013. Samrådshandlingar har skickats ut till berörda samebyar, föreningar, nämnder och
organisationer i kommunen. Ett samrådsmöte har hållits i Jokkmokk 19 mars 2013.
Handlingarna har även funnits utställda på kommunhuset i Jokkmokk, K&M In i Kåbdalis, Hembygdsgården i Murjek, Biblioteket i Vuollerim och Biblioteket i Porjus. Den kompletta handlingen
har också funnits tillgänglig på kommunens hemsida, http://www.jokkmokk.se.

TIDIGT SAMRÅD
Under tiden 14 juni – 1 augusti 2012 har ett tidigt samråd hållits angående en förstudie till kommunens plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Arbetsmaterial i form av kartor över grovt
föreslagna LIS-områden har varit tillgängliga på kommunens hemsida. Det tidiga samrådet har
även annonserats i Annonsbladet och alla har haft möjlighet att lämna synpunkter på arbetsmaterialet eller lämna andra förslag på LIS-områden.
INKOMNA YTTRANDEN TIDIGT SAMRÅD
Under samrådstiden har sex yttranden inkommit. Dessa sammanfattas och kommenteras här nedanför. De inkomna yttrandena är i denna samrådsredogörelse inte framställda i sin helhet.

Göran Enander
Göran Enanders synpunkter berör endast Njunjes och Kvikkjokk.
Han påpekar att redovisningen inte tagit hänsyn till riksintresseområden och att en vägning mot
motstående intressen inte har genomförts. Han anser att ett stort antal områden har föreslagits och
att det slutliga samrådsförslaget endast bör innehålla områden som inte motverkar strandskyddets
syften.
Njunjes
Enander anser att områdets höga värden, riksintressen mm gör att det inte lämpar sig för exploatering, eftersom det skulle strida mot strandskyddets syften i ett långsiktigt perspektiv.
Han bedömer att en exploatering av området inte bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på
landsbygden.
Kvikkjokk 1 och 2
Enander anser att förslagen inte, i nämnvärd utsträckning, bidrar till positiva sysselsättningseffekter
på landsbygden eller att underlaget för kommersiell och offentlig service upprätthålls. Han noterar
att exploatering föreslås i ett i huvudsak oexploaterat område med kultur- och naturvärden.
För att bättre harmonisera med lagstiftningens syften anser han att områden bör sökas på nordsidan
av Saggat/Skalka med bättre infrastruktur, t.ex. Njavveområdet.
Kommentar: En av grundförutsättningarna i planarbetet har varit att följa lagstiftningen. Att
ett område är utpekat som LIS-område betyder inte att det är fritt fram att bygga vad som
helst inom strandskyddsområdet, det innebär bara att det tillkommitt ett ytterligare skäl för
dispens. En beviljad dispens måste vara förenlig med strandskyddets syften. Många av de ut-
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pekade områdena har också beskrivningar av villkor som måste uppfyllas för att dispens ska
kunna ges, till exempel att bara enstaka kompletteringar får göras, eller att inget får byggas
närmare stranden än ett visst antal meter.
Vad gäller Njunjes kan endast mindre tillägg som är förenliga med områdets karaktär göras
utan planläggning. Om det finns intresse för större anläggningar måste det prövas i en separat planprocess.
Vad gäller Kvikkjokk är områdesgränserna ändrade och en förtydligande text har lagt till om
vilka villkor som ska uppfyllas för att bevilja dispens.

Jerry Tjärnlund och Elisabeth Ek
Jerry Tjärnlund och Elisabeth Ek föreslår att Björkholmen ska bli ett LIS-område. Området som
föreslås gäller hela byn från Skalkas utlopp till Kierkemdammen inklusive själva Björkholmen.
Kommentar: Kommunen har beslutat att inte peka ut LIS-områden på Björkholmen förrän
det finns mer kunskap om vad som kan påverkas om en gruvetablering sker i närområdet.

Monika Sarstad
Monika Sarstads synpunkter berör områdena Njunjes och Kvikkjokk som hon anser bör avstyrkas
från exploatering.
Hon påpekar att redovisningen i dessa två fall inte tagit hänsyn till riksintresseområden och att en
vägning mot motstående intressen inte har genomförts. Hon framför att utgångspunkten förefaller
vara att ett område tagits med eftersom det finns privata exploateringsintressen.
Njunjes
Sarstad anser att områdets långa tradition av rörligt friluftsliv, väldokumenterade natur- och kulturvärden samt att det ligger inom obrutet fjällområde talar mot området som LIS-område.
Hon påpekar att området är oexploaterat och speglar det nybyggarhemman som växte fram i början
av 1800-talet. Områdets höga värden, riksintressen mm gör att det inte lämpar sig för exploatering,
eftersom det skulle strida mot strandskyddets syften i ett långsiktigt perspektiv.
Hon bedömer att en exploatering av området inte bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på
landsbygden.
Kvikkjokk 1 och 2
Sarstad anser att förslagen inte, i nämnvärd utsträckning, bidrar till positiva sysselsättningseffekter
på landsbygden eller att underlaget för kommersiell och offentlig service upprätthålls utan att förslaget måste ses som ett stödjande av en ren privat exploatering utan allmänintresse. Hon noterar att
exploatering föreslås i ett i huvudsak oexploaterat område med höga kultur- och naturvärden.
Kommentar: Se svar till Göran Enander. Kommunen anser också att det finns utrymme för
utveckling av besöksnäringen i Kvikkjokksområdet och att det är ett allmänt intresse som
är positivt för kommunen som besöksmål. Kommunen är medveten om de höga värden som
finns i Njunjes och Kvikkjokk och kommer inte att tillåta bebyggelse eller anläggningar som
inverkar negativt på dessa värden.

Nils-Olof Sortelius
Nils-Olof Sortelius vill inte ha ett LIS-område för Ålloluokta, i synnerhet inte i själva byn Ålloluåkta.
Sortelius anser att markerna i byn mestadels utgörs av åkermark/slåtterängar som måste bevaras
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för framtiden och inte upplåtas för bebyggelse. Han påpekar att den leriga marken närmast sjöstränderna inte är lämpliga för bostadsbebyggelse samt anser att utökad bebyggelse även förhindrar
passager ner till sjöstränder och båtplatser.
Kommentar: Kompletteringar utifrån yttrandet har gjorts.

Roland Österlin
Roland Österlin har lämnat synpunkter angående förslag på LIS-områden i Kvikkjokk.
Österlin anser att området har mycket stora naturvärden och bör undandras exploatering bl a därför
att det faktiskt är Urskogsreservatets naturliga fortsättning fram till Saggat. Han beskriver att det
i området finns stråk med många tallar med barken bortklöst ca 2.5 m upp av björn. Kungsörn och
falkar häckar i grannskapet. Naturen, det rörliga friluftslivet och människans upplevelse av vildmark kommer att lida stor skada av en exploatering.
Österlin anser att storskalig utbyggnad av fritidsstugor och annat alstrar en stor båttrafik genom
Kvikkjokksdeltat, som är ett känsligt naturområde som kräver stor varsamhet. Saggats stränder
med alla orkideer m m riskerar slitage. Han anser också att byggnation av stugor innebär mycket
och besvärliga transporter över sjön och påpekar svårigheten med själva byggandet som skall ske i
väglöst land.
Österlin föreslår istället en utbyggnad av fritidshus på Saggats norra sida, där det finns både väg
och el.
Kommentar: Se svar till Göran Enander och Monika Sarstad. Vad gäller LIS-området i Kvikkjokk är inte avsikten att det ska möjliggöra en utbyggnad av fritidsstugor utan bara byggnader för småskalig turistverksamhet. Texten har kompletterats för att förtydliga detta.
Lars Östlund
Lars Östlund föreslår den så kallade Björkudden som är belägen på Östlunds mark i Tjåmotis som
ett LIS-område.
Bifogat finns en karta med förslag på LIS-område.
Kommentar: Föreslaget område omfattas av 100-årsflöden, dvs betydande risk för översvämningar och är därför olämpligt för bebyggelse.

TIDIGT SAMRÅD SAMEBYAR
Under det tidiga samrådet november 2012 till februari 2013 inkom synpunkter på områden där det
fanns risk för störningar på renskötseln om det skulle tillkomma ny bebyggelse.
Kommentar: De flesta av dessa områden har tagits bort och inte redovisats i samrådshandlingen. Två områden har blivit kvar: F2 Kvikkjokk-Mellanjarka och J1 Framnäs-Kitteludden.
För F2 gäller rekommendationen endast turistisk verksamhet och för F1 gäller att ny bebyggelse bör detaljplaneläggas och begränsas till max 3-4 grupper med gemenamma utfarter.
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SAMRÅD FEBRUARI - APRIL 2013
ALLMÄNT SAMRÅDSMÖTE
Allmänt samrådmöte har hållits i Jokkmokk den 19 mars 2013 med politiker, tjänstemän och konsult närvarande. Planen presenterades och diskuterades.
INKOMNA YTTRANDEN
Under samrådstiden har 5 skriftliga yttrande inkommit.
1. Länsstyrelsen Norrbotten
2. Emmelie Stuge
3. Gerd och Jan Stuge
4. Kommunstyrelsen, Arvidsjaurs kommun
5. Vuollerimbyggdens ekonomiska förening tillsammans med Vuollerimbyggden i Utveckling

1. Länsstyrelsen Norrbottens län
Skrivelsen redovisas i fulltext med efterföljande kommentar:
LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE
Planens upplägg och disposition
Den redovisade handlingen består i princip av två delar fördelade på 6 kapitel. Dels en allmänt hållen textdel med bakgrund och förutsättningar, dels en del där kommunen redovisar vilka områden
som kommunen bedömer som lämpliga för LIS.
I de allmänna avsnitten redovisas bl.a. vad LIS innebär, kommunens syn och ställningstagande när
det gäller principer för utpekande av områden, samt även en redovisning av innebörden av gällande
strandskyddslagstiftning. Det framgår även hur frågan om LIS förhåller sig till den kommuntäckande översiktsplanen, till regional utveckling och tillväxt, samt hur kommunen ser på LIS i förhållande till angränsande kommuner (mellankommunala frågor).
Länsstyrelsen anser att de inledande avsnitten i huvudsak ger en god bild av LIS-problematiken och
vilka möjligheter som lagstiftningen ger för strandnära bebyggelse, samt kommunens syn på vilka
kriterier som bör vara utgångspunkten för LIS i Jokkmokk. Dock anser Länsstyrelsen att kommunens uppfattning att det skall vara möjligt att med stöd av LIS-kriterierna också pröva andra områden än dem som föreslås i planen endast kan tillämpas i undantagsfall. Att pröva en lokalisering
med hänvisning till LIS utanför utpekade och utredda LIS-områden (med stöd av översiktsplanens
kriterier och avväganden) bör alltså vara inriktad för att underlätta tillkomsten aven verksamhet,
anläggning eller åtgärd som, efter prövning, tydligt kommer att ha långsiktigt positiva effekter för
landsbygdsutvecklingen i kommunen.
LIS-områden i Jokkmokks kommun
Kommunen är inledningsvis tydlig när det gäller utgångspunkten till förslaget till LIS-områden,
vilket Länsstyrelsen anser vara bra. Urvalet följer två huvudspår, d.v.s. landsbygdsutveckling inom
korta avstånd till ”tätorterna” (pendlingsavstånd), samt vid turistetableringar med goda kommunikationer. Totalt föreslås 28 områden, fördelade över sex kommundelar. Rent kvantitativt och arealmässigt bedömer Länsstyrelsen förslaget som rimligt.
Frågan om landsbygdsutveckling är en strategisk utvecklingsfråga och denna bör därför hanteras i
ett helhetsperspektiv, där hela kommunens yta betraktas och även relationen till angränsande kommuner. På denna nivå ska kommunen bedöma vilka befintliga och potentiella utvecklingsområden
som kan finnas inom kommunens olika delar och var åtgärder kan behövas för att t.ex. upprätthålla
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befintlig service, eller tillskapa nya verksamheter som bidrar till landsbygdutveckling. Länsstyrelsen anser att planen på ett bra sätt redovisar förslagets relation till hela kommunen. Dels framgår
tydligt vilka tätorter man anser har förutsättning att utveckla och vad som avses med rimligt pendlingsavstånd från dessa. Dels framgår vilka turistområden, Fjällstråket och Sjöstråket, som anses ha
förutsättningar att utvecklas med LIS.
När urval av LIS-områden görs skall det tydligt finnas redovisade skäl för på vilket sätt området
uppfyller kriterier för LIS. D.v.s. det ska framgå hur ett ianspråktagande av strandområdet långsiktigt kan bidra till positiva sysselsättningseffekter och/eller ökat serviceunderlag på landsbygden.
Detta kräver en tämligen ingående beskrivning av på vilket sätt ett strandområde kan bidra till
landsbygdsutveckling . Länsstyrelsen menar att i man detta sammanhang inte enbart kan fokusera
på stränderna, utan större områden måste omfattas där det strandnära kan ingå som en del i områdenas utvecklingspotential tillsammans med andra förutsättningar såsom tillgänglighet, VAförsörjning, möjlighet att anordna säkra gång- och cykelvägar samt närhet till kollektivtrafik, vägar
och andra kommunikationsmöjligheter. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att det långsiktigt
kan finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet.
Även om Länsstyrelsen anser att kommunens utgångspunkter för tillämpning av LIS och utpekanden av områden är tydlig, i ett helhetsperspektiv, så saknas det i det aktuella förslaget många gånger
tillräckligt tydliga motiveringar till varför just dessa områden har pekats ut. Det saknas bl.a. en beskrivning av kopplingen till landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I många områden utgörs stora
delar av jungfrulig och obebyggd mark och endast i mindre delar föreslås förtätning av bebyggelse i
befintliga byar. Det är emellanåt svårt att se kopplingen mellan de områden som föreslås och hur de
kan bidra till landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen saknar bl.a. en tydligare koppling till befintliga
”noder” där det redan finns ett serviceunderlag och en teknisk infrastruktur att bygga vidare på.
Länsstyrelsen saknar även en beskrivning av vad kommunen vill uppnå med respektive område.
Länsstyrelsen anser inte det vara tillräckligt att enbart generellt anföra att mer bebyggelse innebär
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Redogörelse av områdenas potential samt den efterfrågan
som finns bör finnas med. LIS-motiven redovisas t.ex. inte för områdena inom delområde Porjus,
Sjöområdet, Kåbdalis och Vuollerim. För dessa områden saknas t.ex. beskrivning av vilket befintligt serviceunderlag och vilka kommunikationer som finns idag och som kan gynnas av landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen. Enbart det förhållande att ett område ligger inom pendlingsavstånd
till ”tätorterna” kan inte innebära att det kvalificerar för att var ett LIS-område. Det bör också
finnas andra faktorer som avgör ett utpekande och som tydligt beskrivs i tillägget.
Kommentar: Den analys som är gjord utgår ifrån att turist- och besöksnäringen har en stor
potential att växa, samt att en stor del av attraktiviteten för att bo i en kommun som Jokkmokk består i möjligheten att ta del av den storslagna naturen, bl a genom boende/fritidsboende i natursköna och vattennära lägen. Utvalda områden ses i den mycket glest befolkade
kommunen som lämpligast att utveckla, de har störst potential att bidra till flera attraktiva
boendemiljöer och till fler platser där en expanderande besöksnäring kan utvecklas.
Alla nya etableringar av besöksnäringen utanför tätorten ser Jokkmokks kommun som landsbygdsutveckling då de stärker näringslivet på landsbygden.
Det är bara när det finns befintlig bostadsbebyggelse som enstaka kompletteringar av boende
kan göras, och i nuläget finns efterfrågan i redovisade områden.
Ny samlad bebyggelse för boende skall prövas med detaljplan.
För att upphäva strandskyddet i en plan krävs samma särskilda skäl som vid dispensgivning.
Därför anser kommunen att det är viktigt att peka ut LIS-områden för att möjliggöra t ex ny
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samlad fritidshusbebyggelse i lämpliga lägen eller att planlägga för permanetboende enligt
samma struktur som mycket av den äldre bebyggelsen följer.
Utpekandet av LIS-områden inom pendlingsavstånd från tätorterna följer av kommunens
vilja att främst underlätta för permanentboende. Att peka ut LIS-områden nära tätorterna
innebär också att den service som finns där stärks.
I oexploaterade områden ges möjlighet till bebyggelse och anläggningar för rörligt friluftsliv
och turism. Generellt gäller att bara mycket små anläggningar kan hanteras via bygglov,
alla övriga ska prövas i en plan. Kommunen ser alla nya anläggningar för rörligt friluftsliv
och turism som landbygdsutveckling.
För fjällområdena (Fl -F4) samt för sjöområdena (Sl - S5) anser Länsstyrelsen att kopplingen till
lagstiftningens (prop. och vägledning) krav för LIS inte uppfylls rörande privata bostäder och
fritidshus. För att LIS ska kunna bli aktuellt för dessa åtgärder krävs att nytillskott av boende bidrar
till att stärka platsens serviceunderlag. Då det inte finns något samhällelig service att stärka serviceunderlaget för och det inte framgår att det skulle finnas någon möjlighet till etablering av sådan
inom området eller inom ett rimligt pendlingsomland, så uppfylls inte dagens lagkrav för LISområden avseende enstaka en- och tvåbostadshus. Detta ställningstagande är gjort ur ett strandskyddslagstiftningsperspektiv och innebär inte att Länsstyrelsen anser att området i sig skulle vara
olämpligt för bostäder och fritidshus utanför strandskyddat område. Länsstyrelsen menar att inom
dessa områden behöver motiveringen fokuseras mer konkret mot turism och friluftsliv och kanske
även exemplifieras med vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella. Här måste också förtydligas
varför vissa områden föreslås, t.ex. Storholmens södra del (F2).
Kommentar: Jokkmokk är en mycket stor kommun med gles bebyggelse. Kommunen har
pekat ut två viktiga områden utanför tätorterna, fjällområdet och sjöområdet, som lämpliga
för utveckling både för besöksnäring och fritidsboende. Att det finns väldigt lite eller ingen
service i själva områdena innebär inte att en ökad exploatering inom dessa områden inte bidrar till att stärka serviceunderlaget totalt i närområdena. Områdena F1-F3 är utpekade för
att ge möjlighet för nyetablering, komplettering och expansion för besöksnäringen. Beskrivningen har kompletterats utifrån bland annat detta yttrande. Se även svar till yttrande från
Göran Enander och Monika Sarstad i avsnittet tidigt samråd.
Vad gäller F4 hänvisar vi till ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, prop.
2008/09:119” sid 71: ”I fråga om byggande av enstaka nya bostadshus med tillhörande komplementbyggnader m.m. i områden för landsbygdsutveckling, bör det som särskilda skäl inte
få beaktas om byggnationen bidrar till utveckling av landsbygden. Det bör istället få beaktas
om huset avses att uppföras i anslutning till ett redan befintligt bostadshus. Utan en sådan
särskild bestämmelse för enstaka bostadshus skulle det finnas en risk att ny bebyggelse utvecklas på ett ostrukturerat sätt och med stora avstånd och att det i vissa fall långsiktigt inte
skulle finnas kvar några orörda strandskyddsområden. När det gäller uppförande av enstaka
nya bostadshus är det istället en fördel om det långsiktigt kan skapas förutsättningar för en
samlad bebyggelse, bl.a. med hänsyn till möjligheterna att tillgodose behovet av samhällsservice av olika slag. I samband med detaljplaneläggning bör det dock vara möjligt att pröva
lämpligheten av att lokalisera ny bebyggelse som innehåller bostäder också till andra delar
av de områden som pekats ut som områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, dvs.
utan att bostäderna behöver uppföras i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.”
Utpekade områden
En generell synpunkt är att varje område tydligare bör presenteras på större karta och inte enbart
som flygfoto. Det saknas även information om såväl riksintressen som andra allmänna intressen för
flertalet områden, bl.a. saknas redovisning av fornlämningsområden. Länsstyrelsen menar att det
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för varje område som föreslås behöver framgå vilka riksintressen eller andra allmänna intressen
som förekommer och hur dessa intressen beaktas.
Kommentar: Områdesbeskrivningarna kompletteras med redovisning av riksintressen och
allmänna intressen.
Porjus (Sid 18-20)
Under rubriken Motiv till LIS anges kortfattat att motivet är att locka till bosättning samt förstärka
serviceunderlaget i Porjus tätort. Länsstyrelsen anser att motiveringen behöver utvecklas bl.a.
utifrån vilka förutsättningar som finns när det gäller service m.m. och vad som kan uppnås med den
föreslagna förtätningen. Bl.a. så bör omfattningen av en möjlig och önskvärd utveckling redovisas.
Som Länsstyrelsen tolkar förslaget så torde dessutom möjligheten till ytterligare bebyggelse inom
de områden som föreslås vara tämligen begränsad p.g.a. starka motstående intressen. Länsstyrelsen
konstaterar att samtliga områden ingår i områden som bedömts vara av riksintresse utöver rennäringens intressen och Natura 2000. Länsstyrelsen anser därför att de osäkerhetsfaktorer för dessa
områden som redovisas i MKB:n, tillsammans med förslagens påverkan på berörda riksintressen,
behöver vara bättre klarlagda innan områdenas lämplighet kan bedömas.
Områdena Barinjargga (P2), Barivierra-Bieggaluokta (P3) och Sattojluokta-Darfekluoka (P4) finns
inte överhuvudtaget redovisade på någon karta, förutom hänvisning till översiktskarta på sidan 18.
Denna karta är inte tillräcklig för att göra en bra redovisning av områdena.
Kommentar: Nya mer detaljerade kartor har infogats. Område P2, P3 och P4 har minskats
till att inte innefatta Natura 2000 eller rasbranter.
Fjällstråket (Sid 21-23)
Länsstyrelsen anser att det är bra att det tidigt framgår att syftet är att förstärka lokalt näringsliv
och den etablerade bebyggelsen utmed Kvikkjokksvägen. Detta bör dock åtföljas med mer utvecklad beskrivning, dvs. mer tydligt resonemang om på vilket sätt detta kan ske med de föreslagna
LIS-områdena. Det behöver tydligöras vilka landsbygdsutvecklingsmöjligheter som kan finnas.
Om tänkta etableringar ingår i större satsningar utanför strandskyddsområdena så bör även detta
redovisas.
Länsstyrelsen anser inte att föreslagna etableringar inom obrutet fjäll är möjliga att realisera utifrån
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen efterfrågar även tydligare motiv till att föreslå områden på
södra sidan om älven där vägförbindelse saknas. Innebörden av begreppet ”bebyggelse” behöver
klarläggas. Omfattningen av den utbyggnad som kommunen bedömer vara möjlig behöver också
redovisas.
Kommentar: Som tidigare sagts anser kommunen att utveckling av besöksnäringen utanför
tätorten är landsbygdsutveckling. Det har inte framgått i samrådshandlingen att områdena
F1-F3 bara är avsedda för turistnäring. I dessa områden finns aktörer som vill starta ny
verksamhet och aktörer som bedriver befintlig verksamhet. Se även yttrande nr 2 och 3
Kommunen anser att en ökning av boende i stråket till Kvikkjokk i ett helhetsperspektiv stärker den service som finns, bland annat kollektivtrafik och handel i Kvikkjokk och Årrenjarka.
Beskrivningarna av områdena ska förtydligas avseende bebyggelse och ändamål.
Även för området Årrenjarka och Tjatjisbäcken är redovisningen otydlig när det gäller på vilket sätt
en utbyggnad inom strandskyddsområdet bidrar till landsbygdsutveckling.
Såväl Årrenjaka som Tjatjisbäcken utgör dessutom exempel på områden med fornlämningar i
form av boplatsområden. Boplatsområden har en osäker utbredning och är svåra att avgränsa. Vid
avgränsningen av LIS-områden bör en avvägning göras mot beaktande av att arkeologiska utgrävningar kan bli ekonomiskt kostsamma att genomföra.
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Kommentar: Området för Årrenjarka har reviderats till att enbart omfatta ön för nuvarande
turistanläggning. Texten har kompletterats avseende arkeologiska utgrävningar
Sjöområdet (Sid 24-26)
Den inledande motiveringen behöver utvecklas med en tydligare beskrivning av den bebyggelse
och besöksnäring som finns att utveckla. (Jmf resonemanget ovan för Fjällstråket.) Länsstyrelsen
ser inte möjligheter att nyttja LIS för enstaka bostads/fritidshus inom Sjöområdet, då detta inte kan
anses gynna landsbygdsutveckling i form av utökat serviceunderlag.
Kommentar: Kommunen har utifrån sin analys gjort bedömningen att Sjöområdet har potential att bli ett nytt ”vildmarksområde” vid sidan av tätorterna och fjällstråket, som kan bidra
till kommunens attraktivitet. För att uppnå tillräcklig täthet och möjlighet till underlag för
service, bedömer kommunen, utifrån nuvarande befolkningstäthet, att det endast är möjligt
att tillföra ett (1) nytt sådant område. Kompletteringar i befintlig bebyggelse och tillkomst av
nya fritidshusområden kan ge den samlade exploatering som behövs. Även för att upprätthålla den kulturpåverkade landskapsbilden, med slagna ängar och brukade gårdar, finns det
ett stort behov av att öka boendet i området.
Eventuella konflikter med rennäringens intressen behöver klarläggas. Flertalet områden omfattar
även bevarandevärd odlingsmark, vilket behöver redovisas.
Kommentar: Kompletteringar utifrån yttrandet har gjorts. Avseende rennäringens intressen
är bedömningen att störningar som uppkommer som följd av kompletterande bebyggelse kan
hanteras med lokala föreskrifter. Rekommendationerna kompletteras med att större nybyggnationer ska detaljplanläggas.
När det gäller de fornlämningstäta stränderna kring Karats (hela sjöområdet) kommer sannolikt alla förslagna områden bli föremål för arkeologisk utredning. Även om dagens kartbild
inte visar att fornlämningar påträffats, så utgör området potentiellt möjliga fyndplatser.
Kommentar: Övergripande områdestext om kulturmiljö har kompletterats med att Arkeologiska utredningar kan bli aktuella.
Jokkmokk (Sid 27-32)
Inledningsvis anges kortfattat att motivet är att locka till bosättning samt förstärka serviceunderlaget i Jokkmokks tätort. Det saknas dock mer tydlig redogörelse varför just dessa områden föreslås,
dvs vad som kvalificerar dessa till LIS-områden jämfört med andra områden.
Länsstyrelsen anser ett LIS-område med syfte att utveckla Jokkmokks camping och även att satsa
på angränsande område kan vara lämpligt om detta kan förenas med rennäringens intressen.
Vissa områden utgörs till stora delar av jungfrulig och obebyggd mark där endast mindre delar utgör
förtätning av bebyggelse i befintliga byar, t ex. Framnäs, Kitteludden och Överselet. Det saknas ett
resonemang varför fokus ligger på denna typ av områden och inte där det idag finns bebyggelseområden att bygga vidare på eller att förtäta. När det gäller Mattisudden är dock Länsstyrelsen frågande till att detta område föreslås, då det knappast finns förutsättningar för ytterligare bebyggelse där.
Kommentar: Utgångspunkten har varit att i huvudsak förtäta i befintliga områden. Det har
av olika skäl varit svårt med förtätningar i många områden, det kan t ex varit olämpligt
utifrån rennäringens intressen, hundraårsflöden eller annat. Att Mattisudden pekas ut är för
att området är populärt, vi delar Länsstyrelsen bedömning att det är ganska väl utbyggt men
tror att det går att komplettera med ett fåtal nya boenden.
Till utställningshandlingen lägger kommunen till ett LIS-område vi Talvatissjön som ligger
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i direkt anslutning till tätorten. I övrigt medför skrivelsen inga ändringar av planhandlingarna.
Länsstyrelsen anser även att den risk för negativ påverkan på rennäringens intressen som MKB:n
redovisar behöver utredas vidare för att klarlägga utvecklingsmöjligheterna för flertalet av områdena i anslutning till Jokkmokk.
Kommentar: Inledningstext till huvudområde Jokkmokk har kompletterats
Förslaget bör även kompletteras med ett resonemang om en eventuell framtida ”malmflyttled” som
kan komma att beröra vissa områden.
Kommentar: Skrivelsen medför inga ändringar av planhandlingarna
Kåbdalis (Sid 33-34)
Länsstyrelsen anser att Kåbdalis med omgivningar har goda förutsättningar att utvecklas vidare och
att LIS-kriteriet kan nyttjas för att bidra till att stärka den turistiska utvecklingen. Länsstyrelsen
saknar dock en tydligare koppling till turismen i områdesbeskrivningarna.
Kommentar: Kompletteringar avseende turism har lagt till inledningstexten .
Även för Kåbdalis är det till stor del jungfrulig och obebyggd mark som föreslås och endast till mindre delar förtätning av mer samlad bebyggelse. Detta förhållande behöver motiveras bättre. Länsstyrelsen menar att förtätning och utveckling på redan exploaterade platser är att föredra, då detta
bl.a. på ett mer tydligt sätt bidrar till att stärka service och även ofta innebär mindre konflikter med
andra intressen såsom rörligt friluftsliv, naturvård och rennäring.
I anslutning till Kåbdalis finns områden med fornlämningar i form av boplatsområden som kan
medföra att krav ställs på arkeologiska utgrävningar, för att områdena ska kunna exploateras. Även
problematiken med eventuella skredrisker som omnämns i MKB:n behöver klarläggas innan lämpligheten går att bedöma.
Kommentar: Ett förtydliggande av motivet har lagts till. Texten har kompletterats avseende
arkeologiska utgrävningar
Vuollerim (Sid 35-36)
Inledningsvis anges kortfattat att motivet är att förstärka befintlig bebyggelse och möjliggöra nya
bostadsområden nära Vuollerim tätort. Länsstyrelsen har därför svårt att se motiven till de områden
som föreslås, med undantag för område V3 som ligger närmast samhället och där en exploatering
troligen kan bidra till ökat serviceunderlag. För övriga områden saknar Länsstyrelsen motiv till
varför just dessa områden föreslås.
Kommentar: Det finns få platser i närheten av Vuollerim där det är lämpligt att bygga
strandnära. Främst är markförhållandena på många platser svåra med rasbranter eller annat, sen har kommunen velat peka ut områden nära allmän väg. De tre utpekade områdena
ligger närmare än två mil från Vuollerim och anses kunna stärka den service som finns där.
Skrivelsen medför inga ändringar av planhandlingarna.
Redovisning enligt 3, 4 och 5 kap, miljöbalken Enligt PBL (2010:900) 3kap. 4 och 5§§ ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken anges särskilt i översiktsplanen och kommunen ska bl.a.
redovisa hur kommunen avser att tillgodose dessa samt hur kommunen avser att följa gällande
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken.
Riksintressen
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Enligt PBL 3 kap. 4§ ska i en översiktplan riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken redovisas,
och av planen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena.
Enligt 9§ i samma kapitel ska kommunen under samrådet redovisa förslagets innebörd, skälen får
förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell,
regional, mellankommunal eller annan synpunkt.
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att kommunen inte redovisat alla riksintressen som berörs
av planförslaget. I flertalet fall nämns inte att föreslagna LIS-områden berörs av riksintresse för
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap MB, riksintresse enligt 4 kap MB 1-2§§, Vidselbasens utökade
hinderfria skjutfält, hinderfritt flyg för Vidsell Jokkmokks övningsflygplats samt Försvarsmaktens
samrådsområden (MB 3 kap.9§). Detta behöver åtgärdas.
Länsstyrelsen saknar även kommunens samlade syn på hur riksintressena tillgodoses av planförslaget, samt anser att redovisningen av riksintressena måste förtydligas både på kartor, i områdesbeskrivningarna samt i miljökonsekvensbeskrivningen. Det ska tydligt framgå vilka de olika riksintressena är och i vilken mån de kan beröras av förslagen.
Kommentar: Redovisningen av riksintressena har förtydligats i områdesbeskrivningar och
miljökonsekvensbeskrivningen, med undantag av försvarets anläggningar och riksintressen.
För större anläggningar rekommenderas detaljplan inklusive samråd med försvaret:
Miljökvalitetsnormer
Enligt PBL 3 kap. 5§ ska det framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör omfatta en bedömning av planens effekter på miljötillståndet
och måluppfyllelse utifrån gällande miljökvalitetsnormer för vatten (antagna 2009 för Bottenvikens
vattendistrikt och är juridiskt bindande enligt 5 kap. 3§ MB). Det är viktigt att alla vattenförekomster som berörs av planen tas upp. I samrådshandlingen beskrivs nuvarande ekologisk status och
miljökvalitetsnormerna endast för vissa vattenförekomster. För området Fjällstråket t.ex. nämns
endast vattenförekomsten Skalkka och inte övriga vattenförekomster som berörs av planen (Saggat,
Tjåmotisjaure och Lilla Luleälven (ED_CD: SE742848
157521)). Det finns även vattenförekomster som gränsar till föreslagna LIS-områden och dessa bör
även nämnas. Det är viktigt att en eventuell utbyggnad inte försämrar den rådande statusen för en
vattenförekomst.
Kommentar: Avsnitten Presentation i kap 5 och Övergripande i kap 6 har kompletterats med
varsitt nytt förtydligande stycke avseende miljökvallitetsnormer för vattenförekomster
Flodpärlmussla (rödlistad Natura 2000-art) förekommer i Vitbäcken söder om Kåbdalis varför det
kan vara viktigt att minimera utsläpp till sjöar och vattendrag som avvattnar till Vitbäcken (område
Kåbdalis). Flodpärlmusslans fullständiga utbredning i Vitbäcken är inte kartlagd och det är mycket
möjligt att den även förkommer närmare Kåbdalis.
Kommentar: Kompletteringar avseende flodpärlmussla har lagts till i kap 6. Kartorna i kap
5 har uppdaterats till att även visar officiella förekomster av flodpärlmusslag (länstyrelsens
GIS)
Hälsa och säkerhet
För flera av områdena framgår det att hänsyn ska tas till höga flöden, vilket är bra. Länsstyrelsen
anser att bedömning av översvämningsrisken samt vilka konsekvenser det får för bebyggelseetableringar på platsen, behöver göras för samtliga föreslagna områden.
Kommentar: Skrivelsen medför inga ändringar av planhandlingarna
Det måste också klargöras om de föreslagna områdena är lämpliga med hänsyn till de ytterligare
risker för höga vattenstånd och flöden till följd av kommande klimatförändringar, med avseende på
risk för stranderosion. Framtida klimatscenarier indikerar ökad nederbörd med ökade flöden och
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förhöjda vattennivåer i sjöar och vattendrag. Enligt klimatanalyser utförda av SMHI och baserade
på resultat från beräkningar med klimatmodeller för perioden 1961-2100 kan årsnederbörden för
Norrbottens inland öka med 12 % till år 2050 och 30% till år 2100. Detta bör beskrivas övergripande och även för varje område.
Länsstyrelsen har i samverkan med Jokkmokks kommun genomfört en fördjupad analys av hur
klimatförändringar kan påverka kommunen. Ett preliminärt resultat finns tillgängligt redan nu och
det slutliga resultatet förväntas bli klart till maj 2013.
Kommentar: Kap 6, avsnittet Risker kopplade till ökad nederbörd, har kompletterats avseende förväntad ökad nederbörd
Även risken för eventuella slamströmmar vid branta och långa jordsluttningar behöver beaktas tidigt i planeringen. Markförhållanden och hydrologi är avgörande i detta sammanhang och därför är
det lämpligt att redan på ett tidigt stadium utarbeta en strategi för hur geotekniska säkerhetsfrågor
och geoteknisk information hanteras vid framtida planering.
Kommentar: Skrivelsen medför inga ändringar av planhandlingarna
Länsstyrelsen vill också påpeka att MSB:s (tidigare Räddningsverkets) översiktliga kartering över
stabilitetsförhållandena är begränsad till områden som vid utredningstillfället var bebyggda. Det
kan alltså inte uteslutas att det finns andra områden i kommunen med risk för skred. Detta bör förtydligas i planen. Karteringen är framtagen på en översiktlig nivå och utgör ensamt inte tillräckligt
underlag vid nyexploatering.
Kommentar: Kap 6, avsnittet Risker kopplade till ökad nederbörd, har kompletterats avseende att MSB:s stabilitetskarteringen är begränsad till områden som vid utredningstillfället
var bebyggda.
Samråd
Samråd i ärendet har ägt rum med Trafikverket, Sametinget, SOl, SOU, SMHI, Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Post- och Telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Svenska Kraftnät, och Vattenfall. I handläggningen har deltagit företrädare för länsstyrelsens enheter för kulturmiljö, landsbygd, naturvård,
krishantering, miljöskydd, miljöanalys, vatten och fiske, samt naturresurs och rennäring.
I yttrandets beredning har även planhandläggare Jens Haapalahti, plan- och bostadsenheten deltagit.

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE, LIS, SAMRÅD OM TEMATISKT
TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR JOKKMOKKS KOMMUN
Detaljsynpunkter
Sid 6 Tillägget ”Strandskydd och landsbygdsutveckling” Här står att ett utpekat LIS-område utgör
ett ytterligare skäl till lättnad från förbudet att exploatera mark. Detta bör omformuleras till att
istället beskriva att inom ett utpekat LIS-område tillkommer särskilda skäl (7 kap 18 d § MB) att
åberopa vid en dispens eller ett upphävande (jmf. sista stycket på sidan 8). Det är inte ett LIS-område i sig som är ett särskilt skäl.
Kommentar: Kompletteringar utifrån yttrandet har gjorts
Det är bra att det i denna text omnämns de prioriterade huvudspåren kommunen har i förslaget.
Kommentar: Skrivelsen medför inga ändringar av planhandlingarna
Sid 8 Strandskyddsdispens När det gäller områden med landskapsbildsskydd prövar Länsstyrelsen
strandskyddsdispensen istället för kommunen, samt lämnar tillstånd enligt landskapsbildsskyddet.
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Kommentar: Kompletteringar utifrån yttrandet har gjorts
Sid 9 Särskilda skäl vid ansökan om strandskyddsdispens De tre bilder som här lagts in bör kombineras med en hänvisning i texten samt tydligare bildtext som beskriver t.ex. vilka särskilda skäl de
illustrerar.
Kommentar: Bilderna har tagits bort
I sista stycket anges att Länsstyrelsen kan besluta om avgränsning av strandskyddsbestämmelserna
för kompletteringsåtgärder. Eventuellt kan hänvisas att detta är möjligt med stöd av 7 kap. 17 § MB.
Det stämmer att Länsstyrelsen i Norrbotten inte fattat något sådant beslut, dock finns ett tidigare
beslut, daterat den 11 juni 1999 (231-6276-97), som delvis motsvarar denna avgränsning. Observera
dock att efter den 31 december 2014 tar man inte vidta kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad
med stöd av undantag som har föreskrivits enligt 7 kap. 17 § i dess tidigare lydelse eller motsvarande äldre bestämmelser (SFS 2009:532).
Kommentar: Text tas bort.
Sid 13. Bostadsförsörjning Det framgår inte på vilket sätt kommunen avser att behandla frågan
kring ett eventuellt LIS-område inom pendlingsavstånd till eventuellt gruvområde. Det går inte att
generellt ange att det blir ett LIS-område i det fall en gruva etableras. Ett LIS-område måste alltjämt
utredas och arbetas fram enligt gällande riktlinjer och principer.
Kommentar: Text tas bort
Sid 13. Rennäring Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att rennäringen är en viktig näring
för Jokkmokks kommun, Dock är det inte lika tydligt vad samevistens betydelse är för landsbygdsutveckling i det strandnära läget som är allmännyttigt. Detta måste tydligt motiveras med koppling
till gällande riktlinjer för LIS.
Kommentar: I samrådshandlingen framgår att kommunen anser att utveckling av rennäringen är landsbygdsutveckling. Med högre vattennivåer pga av klimatförändringen kan nuvarande samevisten behöva flyttas alt utökas utanför befintliga områden. Förutsättningarna
för boende i ett nytt sameviste bör kunna se likadana ut som de gjort historiskt då det visat
sig ge bra förutsättningar för vila och återhämtning i arbete med renarna. För att behålla
den traditionella kopplingen till vatten behövs dispens kunna ges från strandskyddet även för
bostäder inom eller i anslutning till vistet.
Kommunen vill ge så goda förutsättningar som möjligt för att renäringen kunna fortsätta
bidra till landsbygdsutvecklingen.
Sid 14. Sammanfattning av kriterier för landsbygdsutveckling i Jokkmokk Enligt andra punkten
är område inom pendlingsavstånd till eventuellt ny gruva ett kriterium för landsbygdsutveckling.
Dock anges tidigare att något sådant LIS-område inte föreslås i detta tillägg. Se ovan under Sid 13.
Bostadsförsörjning.
Angående tredje punkten är det viktigt att det här finns en sammanhållen strategi, vilket framgår av
punkten att det är kommunens ambition.
Kommentar: Text tas bort
I femte punkten anges att nya byggnader för rennäringens bevarande är landsbygdsutveckling. Det
är viktigt att det här förtydligas vad som menas. Landsbygdsutveckling behöver inte enbart innebära åtgärder inom ett strandskyddsområde. Det bör resoneras om huruvida ett område där enbart
medlemmar i sameby får bygga hus (renvaktarstuga/renskötarbostad) kan anses som landsbygdsut-
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veckling i strandnära läge.
Kommentar: Skrivelsen medför inga ändringar av planhandlingarna
Sid 15. Förutsättningar för dispens i LIS-områden Meningen att ett icke utpekat område för LIS
ändå kan prövas mot kriterierna för LIS bör tas bort. Följande står i Naturvårdsverkets handbok
2009:4 (utgåva 2, Strandskydden vägledning för planering och prövning, s. 59) om prövning av
åtgärder utanför LIS-område. ”Om platsen för åtgärden inte ligger inom ett område som kommunen
redovisat som ett LIS-område bör dispensansökan avslås eller prövas enligt de regler som gäller utanför landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge, 7 kap 18 c § miljöbalken. Det bör inte finnas
anledning att frångå den bedömning som kommunen har gjort i översiktsplanen om LIS-områden,
om länsstyrelsen inte anmärkt på detta i sitt granskningsyttrande. Det bör krävas ett kunskapsunderlag motsvarande utpekande av LIS-område i de fall en dispensansökan prövas med hänvisning
till de särskilda skälen som gäller landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen avseende en
plats utanför ett utpekat LIS-område.”
Kommentar: Kommunen tolkar Naturvårdsverkets handbok så att det kan finnas möjlighet att
använda LIS-skäl om det gjorts en ordentlig utredning.
Sid 15. Konkurrerande anspråk och intressen Strandskyddslagstiftningens uppkomst är inte enbart
kopplad till hanteringen av bygglov och planer enligt plan- och bygglagen. Lagstiftningen har ett
eget syfte i att bevara goda livsvillkor och att trygga allemansrättslig tillgång till strandområden.
Denna skrivning är mindre bra då den späder på missuppfattningen att en strandskyddsprövning är
på något vis en del av, eller till och med underordnad, ett bygglov.
Kommentar: Kompletteringar utifrån yttrandet har gjorts. (Delar av text tas bort)
Sid 15. Dispens i detaljplaner Rubriken är missvisande, då det inte handlar om dispens i detaljplaner, utan upphävande. I sista stycket kan det eventuellt förtydligas att inom ett LIS-område kan i
samband med en detaljplan strandskyddet upphävas också med det i LIS-områden tillkomna särskilda skälen. Precis så som gäller i en prövning av enskild dispens
.
Kommentar: Kompletteringar utifrån yttrandet har gjorts.
Sid 16. Riktlinjer för planering och bebyggelse i strandnära lägen. Det är en god ansats att kraven på
gestaltning är skarpare i strandnära läge för att nybyggnationer bättre ska smälta in i landskapsbilden.
Sid 16. Ny bebyggelse, anläggningar eller verksamheter Tredje och fjärde punkten kan kopplas och
eventuellt hänvisas till texten om fri passage respektive tomtplatsavgränsning som anges i 7 kap. 18
f § MB. Observera här att enligt denna paragraf ska det i ett beslut om dispens från strandskyddet
alltid anges den yta som får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet.
Kommentar: Kompletteringar utifrån yttrandet har gjorts.

2. Emmelie Stuge, Arvidsjaur
Emelie Stuge anser att kommunen ska se över och ändra gränserna för LIS-område F2 Kvikkjokk,
Mellanjarka till att innefatta även Storholmens nordvästra del där Stuge sökt bygglov, en byggnad
för turistverksamhet. Stuge påpekar även felaktigeter vad gäller beskrivningen av fornminnen,
kulturmiljö och friluftsliv på ön.
Kommentar: Avgränsningen av LIS-områdena vid Mallanjarka har blivit onödigt detaljerade
och ska justeras. Även felaktigheter i beskrivning av fornminnen, kulturmiljö och friluftsliv
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ska justeras. Planens syfte med att placera ett LIS område vid Mallanjarka är att skapa en
”nod” utmed Kungsleden och ge möjlighet att utveckla anläggningar för det rörliga friluftslivet och friluftsturismen. En mindre och enklare turistsatsning på Storholmen ligger i linje
med den tanken.
Det är viktigt att behålla den nuvarande landskapsvyn från vattnet med gården på den
bördigare udden som enda synliga bebyggelse. Att placera ny bebyggelse på Storholmens
nordligaste del är av det skälet känsligt. För att inte motverka strandskyddets syfte är det
viktigt att strandnära byggnader och anläggningar inte blir dominerande och får ön att
verka privat, på ett sätt som gör att friluftsbesökare undviker att närma sig eller landa vid
ön. I beskrivningen av det utökade området skall tydligt anges vilka hänsyn som ska tas vid
ny bebyggelse.
Avgränsningar för område F2 har justerats till att omfatta Storholmen utom nordligaste änden samt stranden söder om Mellanjarkaudden. Beskrivning har justerats avseende kulturmiljö och rekommendationerna har kompletterats avseende bebyggelse och ändamål.

3. Gerd och Jan Stuge, Jokkmokk
Gerd och Jan Stuge har önskemål om att den helt strandnära fastigheten Kvikkjokk 6:1, öster om
Mallenjarka udden, skall ingå i LIS-område F2 Kvikkjokk, Mellanjarka.
De vill starta en uthyrningsverksamhet som ett led till den turistsatsning Emmelie Stuge planerar
intill (se föregående yttrande) och därmed få möjlighet att kunna ha kvar fastigheten efter sin pensionering.
De påpekar även att det föreslagna LIS-området vid platsen för Kungsleden har dåliga markförhållanden och inte samma turistiska potential, med avskildhet, som områdena öster om Mallenjarkaudden.
Kommentar: Se yttrande 2 Emmelie Stuge. Ändringar av LIS-områdets avgränsning utifrån
yttrandet har gjorts.

4. Kommunstyrelsen, Arvidsjaurs kommun
Arvidsjaurs kommun berörs ej geografiskt av planförslaget och tillstyrker Jokkmokks kommuns
förslag till LIS-områden. Arvidsjaurs kommun ser positivt på att fler kommuner i Norrbotten tar
fram förslag till Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och menar att detta gynnar
Norrbottens framtida utveckling. Arvidsjaurs kommun ser också positivt på ett fortsatt mellankommunalt samarbete kring LIS-frågorna.
Kommentar: Skrivelsen medför inga ändringar av planförslaget.
5. Vuollerimbygdens ek. för. tillsammans med Vuollerimbygden i Utveckling
Vuollerimbygden, Vuollerim med omkringliggande byar, är i ett aktivt läge med fokus på landsbygdsutveckling. Bland annat har arbetet med en lokal utvecklingsplan nyligen avslutats. Ur historiskt perspektiv har alltid närheten till älvar, sjöar och vatten varit en viktig livsnerv för de olika
samhällena i bygden.
Med syftet att främja kommunens befolkningstillväxt, öka attraktiviteten för boende och etableringar nära vatten föreslår de att det används en mera generell geografisk beskrivning av möjliga
LIS områden.
Framtida prövning av områden görs mot olika kriterier för landsbygdsutveckling och efter behov
med koppling till olika planverktyg, tillväxtprogram samt de olika skälen för strandskyddsdispens,
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urvalskriterier etc. Detta för att säkra en hållbar lokalisering av kommande etableringar och utvecklingsåtgärder.
Vuollerimbygdens ekonomiska förening tillsammans med Vuollerimbygden i Utveckling föreslår
också ett antal områden för generella utpekanden samt föreslår specifikt områden runt Sandtjärn
och Kyrktjärn i Vuollerim som LIS-områden för utveckling av existerande och ny bebyggelse.
Sid 12: Tillägg till stycke 3 - ”samtidigt hålls det öppet för möjligheten att lokalisera LIS områden
innanför tätorterna Jokkmokk, Porjus och Vuollerim när detta gynnar utvecklingen av kommunen.
Detta med bakgrund i att hela vår kommun kan betraktas som landsbygd.”

Kommentar: Jokkmokks kommun delar åsikten att det borde vara möjligt att peka ut LISområden mer generellt utifrån bestämda kriterier och har formulerat det på sid 6 i samrådshandlingen. Länsstyrelsen delar inte denna uppfattning, se deras yttrande sid 5 i denna
samrådsredogörelse. I nuläget anser inte Jokkmokks kommun att det i detta tematiska tillägg
är möjligt att föreslå större områden för generellt utpekande av LIS-områden.
Sandtjärn och Kyrktjärn i Vuollerim anser kommunen är fungerande områden som inte bör
förtätas ytterligare i strandnära lägen.
För tätorter finns andra skäl att upphäva dispens, därför gjordes uppdelningen/definitionen
på sidan 12.
Skrivelsen medför inga ändringar av planförslaget.
Sid 17. Tillägg till punkt 2 - ”att även stärka möjligheten för eventuella framtida etableringar som är
beroende av vatten och/eller strandnära område när det förövrigt kan bidra till att höja attraktiviteten i kommunen och främja kommunens befolkningstillväxt.”
Kommentar: Kommunen anser att föreslaget av texttillägg till sidan 17 punkt 2 är relevant.
Kompletteringar utifrån yttrandet har gjorts.
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SAMMANSTÄLLNING AV GJORDA ÄNDRINGAR
KAP 2
Sid 6 under rubriken strandskydd och landsbygdutveckling har en omformulering gjorts
På sid 8 har text om landskapsbildsskydd förtydligats och kompletterats.
Lagtextcitat har hamna i separat rutor och sammanfattningen av 7 kap 18 e§ MB f från sidan 14 har
flyttats hit.
På sidan 9 har de tre bilderna och text om att Länsstyrelsen kan besluta om avgränsning av strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsåtgärder, tagits bort.
KAP 4
Flera ändringar och tillägg har gjorts i kapitlet varför sidhänvisningen kan ha förskjutits.
Under rubriken Landsbygdsutveckling har text om pendlingsavstånd till tätorter och besöksmål
”turistnoder” förtydligats och kompletterats med texter om service:
” Kommunen vill utveckla den ”tätortsnära landsbygden” inom en radie av 20 km från befintliga noder vilket ses som ett rimligt avstånd till kommunal och offentlig service.
Kommunen vill även ge förutsättningar för besöksnäringen att växa. Viss service kopplat till
turismen finns redan i Kåbdalis, Kvikkjokk och Årrenjarka i form av bland annat restaurang
och butik. LIS-områden har pekats ut vid strategiska platser för besöksnäringen längs större
transportstråk.
Kommunen ser även möjligheter att utveckla Karats för både turism och boende, varför
LIS-områden pekats ut i sjöområdet utan direkt koppling till befintlig service. Laxholmen är
redan idag ett etablerat besöksmål.
Kommunen ser all utveckling av turistnäring utanför tätortena som landsbygdsutveckling.
Jokkmokk har liksom de flesta norrbottenskommunerna en åldrande befolkning och ett vikande befolkningsunderlag. Varje enskilt delområde ökar inte nämnvärt graden av serviceverksamhet och användandet av befintlig infrastruktur men tillsammans inom varje huvudområde
kan de bidra till att serviceverksamheten kan öka eller bibehållas, inom delområdena eller i
dess direkta närhet, och därmed bidra till landsbygdsutveckling i kommunen.”
Under avsnittet Bostadsförsörjning har text om planer på gruvbrytning i Kallak justerats och kompletterats:
”Med anledning av planerna på gruvbrytning i Kallak, ca fyra mil nordöst om Jokkmokk,
har kommunen arbetat med bostadsförsörjningsfrågan - bl a med inventeringar i Vuollerim,
Porjus och Jokkmokk - och antagit en bostadsförsörjningsplan.”
Kommunen kommer att göra en fördjupad översiktsplan för gruvområdet och väntar till dess med
att pekat ut LIS-områden i gruvans närområde. Texterna om att nya bostäder på pendlingsavstånd
till en eventuell ny gruvverksamhet är landsbygdsutveckling, har tagits bort från sid 13 och 14.
På sid 15 har texten kompletterats med lagstiftningens syfte. Avsnittet Konkurerande anspråk och
intressen har ändrats till Andra anspråk och intressen, och delar av texten har tagits bort. Avsnittet
Dispens i detaljplan har ändrats till Upphävande av strandskydd i detaljplan och tillhörande text har
förtydligats.
Under rubriken Riktlinjer för planering och bebyggelse i strandnära lägen har texten kompletterats
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med ”Ny bostadsbebyggelse kan, beroende av terräng, byggas inom ett maxavstånd om 200-300 m
från befintlig bebyggelse. ”
De allmänna riktlinjerna under avsnittet Ny bebyggelse, anläggningar eller verksamheter, har kompletterats med en till punkt samt lagruta med MB 7 kap 18 f § om dispens.
På grund av risker för översvämningar, ras och skred utmed vattendrag ska i princip inga nya byggnader tillåtas inom områden för beräknat 100- årsflöde. Där ska man bara tillåta enkla anläggningar
för friluftlivet, övernattningsstugor, vindskydd etc.
Sist i kapitlet har följande tillägg infogats:
Kommunalt ställningstagande
Kommunen har en mer restriktiv hållning för anläggningar inom strandskyddet och kräver planläggning vid större kompletteringar, t ex bebyggelsegrupper eller turistanläggningar.
Vid planläggning prövas den nya bebyggelsens lokalisering, omfattning och lämplighet samt hur
den är förenlig med strandskyddets syften.
Enstaka kompletteringar och mindre anläggningar för det rörliga friluftlivet prövas med bygglov.
Förväntad omfattning
När det gäller bebyggelse för permanentboende tror kommun att dessa främst kommer att byggas
i attraktiva lägen nära tätorterna. Med tanke på den nedåtgående befolkningstrenden i kommunen
förväntas det dock inte bli någon omfattande nybyggnation.
För ny fritidsbebyggelse tror kommunen att det främst handlat om kompletteringar i områden där
det redan finns fritidsbebyggelse.

KAP 5 OCH 6

Allmänt
Redovisningen av riksintressen mm har förtydligats i områdesbeskrivningar och kartor, kap 5 och
miljökonsekvensbeskrivningen, kap 6. Försvarets anläggningar och riksintressen redovisas inte.
Avsnitten Presentation i kap 5 och Övergripande i kap 6 har kompletterats med varsitt nytt förtydligande stycke avseende miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Kompletteringar avseende flodpärlmussla har lagts till i kap 6 . Kartorna i kap 5 har uppdaterats till
att även visar officiella förekomster av flodpärlmussla (Länsstyrelsens GIS)
Kap 6, avsnittet Övergripande, har kompletterats avseende förväntad ökad nederbörd
Kap 6, avsnittet Övergripande har kompletterats med att MSB:s stabilitetskartering är begränsad till
områden som vid utredningstillfället var bebyggda.
Porjus
Områdesrekommendationerna har förtydligats avseende bebyggelse och ändamål
Område P2, P3 och P4 har minskats till att inte innefatta Natura 2000 eller rasbranter.
Fjällstråket
Områdesrekommendationerna har förtydligats avseende bebyggelse och ändamål (F1, F2 och F3
turistnäring samt F4 bostäder)
Avgränsningar för område F2 har justerats till att omfatta Storholmen utom nordligaste änden samt
stranden söder om Mellanjarkaudden. Beskrivning har justerats avseende kulturmiljö.
F3 Årrenjarka har reviderats till att enbart omfatta ön för nuvarande turistanläggning.
Rekommendationer och miljöbedömning för delområdena F3 och F4 har kompletterats med att
arkeologiska utgrävningar kan bli nödvändiga.
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Sjöområdet
En övergripande motivtext har lagts till
”Det fjällnära området med storslagen natur har en stor turistisk potential som kan bidra till kommunens attraktivitet. Med kompletteringar i befintlig bebyggelse men även med nya fritidshusområden kan tillräcklig täthet och underlag för service som t ex kollektivtrafik uppnås.”
Områdesrekommendationerna har förtydligats avseende bebyggelse och ändamål samt att större
nybyggnationer ska detaljplanläggas med hänsyn till rennäringens intressen.
Övergripande områdestext om kulturmiljö samt rekommendationer och miljöbedömning för delområdena har kompletterats med att arkeologiska utredningar kan bli aktuella.

Jokkmokk
Övergripande text har kompletterats med ett förtydligat motiv samt ett avsnitt om Kumulativa effekter
”Flera delområden ligger utmed samma riksintresse. För att undgå kumulativa effekter på flyttled m
fl riksintressen för rennäring ska tillstånd i delområdena J1, J2, J5, J6, J7, J8, J10 och J11 samordnas.”
Kåbdalis
Övergripande text har kompletterats med ett förtydligat motiv med inriktning på turism. Texten har
även kompletterats avseende behov av arkeologiska utgrävningar
Vuollerim
Skrivelserna har inte medfört några ändringar av planförslaget.

ÖVRIGA ÄNDRINGAR
Utöver ändringar beskrivna ovan har redaktionella ändringar utförts i planen. Felaktigheter i beskrivningarna har korrigerats eller tagits bort.
NYA OMRÅDEN TILLKOMNA EFTER SAMRÅDET
Vissa delområden har fått ändrade avgränsningar och några nya har tillkommit
P2, P3 och P4 - avgränsningarna har justerats så områdena ligger utanför Natura 2000 habitat.
F3 Årrenjarka - ny avgränsning av delområdet till att enbart omfatta holmen med befintlig turistanläggning.
S5 Puornaluokta - har förlängts söderut t.o.m Sauloudden
J10 Kyrkogårdsudden - ett helt nytt delområde uppströms J6
J11 Talvatis - ett helt nytt delområde vid sjön Talvatis för enstaka turistanläggning och rekreationanläggningar.
K2 Kobdalis - delområdet har utökats söderut till att även innefatta Djupträskets östra strand
K4 Kronogård - ett helt nytt delområde innanför K1, vid Abborträsk,
Delområdesbeskrivningarna och miljöbedömningen har uppdaterats utifrån ändringarna.
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SÄRSKILT UTLÅTANDE
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Utställning för granskning	
INKOMNA YTTRANDEN
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, granskningsyttrande
2. Fortifikationsverket
4. Laponiaförvaltningen
5. Emilie Stuge
6. Gerd och Jan Stuge
7. Carina Sjöberg
8. Thure Nyberg
9. Roger Holmbom och Bengt Wilhelmsson
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UTSTÄLLNING FÖR GRANSKNING
Planen har varit utställd för granskning under tiden 2013-12-20 till 2014-02-20.
INKOMNA YTTRANDEN
Under utställningstiden har åtta skriftliga yttranden kommit in.
1. Länsstyrelsen Norrbotten
2. Fortifikationsverket
3. Arjeplogskommun
4. Laponiaförvaltningen
5. Emilie Stuge
6. Gerd och Jan Stuge
7. Carina Sjöberg
8. Thure Nyberg
9. Roger Holmbom och Bengt Wilhelmsson

1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, granskningsyttrande
Skrivelsen redovisas i fulltext med kommunens kommentarer:

Granskning av förslag till tematiskt til1ägg till översiktsplan för Jokkmokks
kommun, avseende områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k. LISområden
Bakgrund
Jokkmokks kommun har i ett förslag till tematiskt tillägg till den kommumtäckande översiktsplanen från 2011, redovisat ett antal områden som kommunen bedömer som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Förslaget är utställt för granskning enligt 3 kap 12 § plan- och
bygglagen (PBL 201 0:900).
Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen under granskningstiden avge ett granskningsyttrande över
översiktsplaneförslaget Detta granskningsyttrande utgör statens samordnade syn på förslaget och
ska ingå som en del i den antagna översiktsplanen.
Av yttrandet ska framgå om
l. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapmiljöbalken
inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är
förenlig med 7 kap. 18 e §första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Efter samrådet har kommunen ändrat avgränsningarna för vissa LIS-områden. Bedömningar och
markanvändningsförslag har justerats och i vissa fall preciserats. Två nya LIS-områden har tillkommit. Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 14 maj 2013. Efter samrådet har planförslaget reviderats och de synpunkter som Länsstyrelsen framfört i samrådsyttrandet
har delvis beaktats. Kvarstående synpunkter från samrådsskedet som berörs av de fem ovarmärrmda punkter finns med i sin helhet i detta yttrande.
Mot bakgrund av att nya förutsättningar uppkommit sedan samrådsskedet samt att
Länsstyrelsen internt uppmärksammat behovet av att förtydliga vissa synpunkter från
samrådet, har Länsstyrelsen valt att framföra även dessa under rubriken Övrigt.
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Länsstyrelsens yttrande
Tillämpning av LJS-bestämmelserna utanför antagna LIS-områden
Länsstyrelsen anser att kommunens uppfattning att det skall vara möjligt att med stöd av
LIS-kriteriema också pröva andra områden än dem som föreslås i planen endast kan
tillämpas i undantagsfall. Att pröva en lokalisering med hänvisning till LIS utanfår
utpekade och utredda LIS-områden (med stöd av översiktsplanens kriterier och
avväganden) bör alltså vara inriktad får att underlätta tillkomsten av en verksamhet,
anläggning eller åtgärd som, efter prövning, tydligt kommer att ha långsiktigt positiva
effekter får landsbygdsutvecklingen i kommunen.
Obrutet fJäll
Länsstyrelsen anser inte att föreslagna etableringar inom obrutet fjäll är möjliga att
realisera utifrån gällande lagstiftning.
Metod och underlag
Även om Länsstyrelsen anser att kommunens utgångspunkter får tillämpning av LIS
och utpekanden av områden är tydlig, i ett helhetsperspektiv, så saknas det i det aktuella
fårslaget många gånger tillräckligt tydliga motiveringar till varför just dessa områden
har pekats ut. I samrådsredogörelsen framgår att de områden som valts ut har ”störst
potential”. Vid bedömningar i det enskilda fallet är det även viktigt att kunna fårstå hur
man kommit fram till varför områdena är lämpliga och därför är det viktigt att det även
tydligt framgår.
Det finns ingen beskrivning som är specifik får varje enskilt område där den avsevärda
fördelen med det strandnära förklaras. Omfattningen av den utbyggnad som kommunen
bedömer vara möjlig behöver också redovisas.
Länsstyrelsen saknar även en beskrivning av vad kommunen vill uppnå med respektive
område. Länsstyrelsen anser inte det vara tillräckligt att enbart generellt anföra att mer
bebyggelse innebär landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Redogörelse av områdenas
potential samt den efterfrågan som finns bör finnas med.
Kommentar: Kommunen står inför två motsatta utmaningar:
1. Ett avfolkningsscenario där det blir allt svårare att upprätthålla kommunal service.
2. En ny gruva där möjligheten att vara attraktiv är en av de viktigaste frågorna för att undvika en fly in - fly out situation.
För båda utmaningarna är förmågan att locka folk att bosätta sig i kommunen helt avgörande för framtiden. I det sammanhanget kan hela kommunen ses som landsbygd och all
utveckling blir landsbygdsutveckling. Det är osäkert om lagstiftarna haft kännedom om den
glesbygdssituation som finns i Norrbottens inlandskommuner och kommunen väljer att tolka
kriteriet om ökat underlag för service i ett övergripande perspektiv. Att det inte i varje enskilt
delområde finns potential för t ex butik är inte ett skäl att underkänna delområdet eftersom
tillkommande bebyggelse kan förbättra underlaget för närliggande större by eller tätorten
Jokkmokk. Möjligheten att bosätta sig eller bygga fritidshus i attraktiva strandnära lägen är
också ett av de starkare skälen att locka inflyttare.
Det måste också påpekas att LIS-områdena inte bara är avsedda för enskilda boenden utan
också för turistiska verksamheter.
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Utpekade områden
Fjällstråket
F4 Tjatjisbäcken
Länsstyrelsen bedömer utifrån det underlag kommunen redovisat att området F4
Tjatjisbäcken inte är lämpligt för LIS på det sätt kommunen föreskriver då tillkomsten
av bostäder inte kan förväntas gynna någon service i närheten eller skapa långsiktiga
sysselsättningseffekter i området.
Som motiv till områdets lämplighet för LIS svarar kommunen i samrådsredogörelsen
genom att hänvisa till andra stycket i de särskilda skälen får LIS, MB 7 kap. 18d §,
gällande enstaka nya bostadshus. Både av lagtexten och propositionen framgår det att
man inte får beakta om den enskilda bostadshuset bidrar till utveckling av landsbygden,
utan endast att det uppfårs i anslutning till befintligt bostadshus och inom ett Lisområde.
Länsstyrelsen menar att lagstiftaren med detta på motsvarande sätt avser att själva LIS-området där
andra stycket angående enstaka bostadshus används som särskilt skäl, i sig måste vara bedömt som
lämpligt för LIS för bostäder.
Enligt domar från mark- och miljööverdomstolen (exempelvis M 10239-11) har
dispenser upphävts mot bakgrund av detta då Länsstyrelsen inte delat kommunens
uppfattning om att LIS-området i fråga skulle vara lämpligt.
Kommentar: Utveckling av F4 bidrar till underlaget för kollektivtrafik till Kvikkjokk och livsmedelsförsäljning i Kvikkjokk och Årrenjarka. Text i områdesbeskrivning kompletteras med
detta. Se även kommentar sidan 70.
F2 Kvikkjokk-Mallenjarka
År 2003 aktualiserades en utvidgning av naturreservatet Pärlälvens fjällurskog med
området vid Mallenjarka, på grund av höga natur-, frilufts- och landskapsbildsvärden.
Den planerade utvidgningen berörde hela delskiftet K vikkjokk 6: l> l utom ett område
runt Mallenjarkahemmanet. Även storholmen (Kvikkjokk 6:1 >9) ingick i
reservats planerna. A v prioriteringsskäl har dock arbetet med reservatsbildning legat på
is till vidare då bedömningen har varit att det inte funnits någon hotbild mot
ovanstående värden.
Enligt länsstyrelsens inventeringar är de skogliga naturvärdena lägre i den del som i
samrådsskedet föreslogs som LIS-område, norr om och i direkt anslutning till
Kungsleden. I området som berörs av nuvarande förslag är naturvärdena högre, då
skogen överlag är äldre och mindre påverkad av plockhuggning. Ur naturvårdssynpunkt
bedömer länsstyrelsen därför att det ursprungliga förslaget var bättre. Länsstyrelsen har
tidigare besökt platsen och delar inte heller bedömningen att området norr om
Kungsleden på ett avgörande sätt skulle ha mindre lämpliga markförhållanden än strax
söder om Kungsleden.
Skälet att Storholmen skulle vara lämpligare ur turistisk synvinkel då det är mer avskilt
än ett läge i anslutning till Kungsleden bedömer Länsstyrelsen inte som självklart. Hela
Mallenjarka är en mycket avskild plats i sig och det är viktigt att en anläggning för det
rörliga friluftslivet är tillgänglig. Att i det fallet placera en anläggning på en ö så att det
krävs en extra båttur för att nå möjlighet till övernattning förefaller ur det rörliga
friluftslivets intressen vara motsägelsefullt.
Kommentar: Den nuvarande avgränsningen har tillkommit efter samråd med fastighetsägarna som avser att bedriva kanotturism. Plantexten har komplettertas med ” Området har
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höga natur-, frilufts- och landskapsbildsvärden. Placering av byggnader ska anpassas efter
detta.”
Sjöområdet
Länsstyrelsen anser att det inte är förenligt med 7 kap. 18 e § första
stycket miljöbalken att nyttja LIS för enstaka bostads/fritidshus inom Sjöområdet.
Länsstyrelsen bedömer utifrån underlaget och för tillfället rådande situation att det inte
sannolikt att tillkomsten av bostäder i den omfattning som kan förväntas kommer att ge
upphov till någon service i närheten eller skapa långsiktiga sysselsättningseffekter i
området.
Kommunen menar i samrådsredogörelsen att störningar som uppkommer som följd av
kompletterande bebyggelse kan hanteras med lokala föreskrifter. Såvitt Länsstyrelsen
känner till finns inga lagliga möjligheter för kommunen att reglera bebyggelse utanför
detaljplan/områdesbestämmelser med någon form av föreskrifter.
Kommentar: En utveckling av Sjöområdet ger ett större underlag för den kollektivtrafik som
finns till området. Det kan också förbättra möjligheterna för att det öppna jordbrukslandskapet bibehålls. Se också kommentar sidan 70.
En sannolik effekt av utökad bebyggelse är ökad skoterkörning vilket kan ge negativa konsekvenser för rennäringen. Som åtgärd för att mildra konsekvenserna kan lokala föreskrifter
angående skoterkörning användas.
Jokkmokk
Flera av delområdena påverkar rennäringens riksintressen. Det är bra att kommunen har
en ansats att undvika skada på riksintresset genom att kumulativa effekter belyses vid
etableringar i LIS-områdena. Länsstyrelsen anser att denna utgångspunkt även bör gälla
vid bedömningar i övriga LIS-områden.
Kommentar: LIS-områden vid Jokkmokk skiljer sig något från de övriga eftersom de är
många och ligger samlade och på rad utmed samma riksintressen för rennäringen, därav
den kumulativa effekten av planförslaget. Planförslagets kummulativa effekter på andra
platser är inte påtaglig på samma sätt.
Kåbdalis
LIS-områdena kring Kåbdalis består till största del jungfrulig och obebyggd mark och
endast till mindre delar föreslås förtätning och möjligheter att skapa en mer samlad
bebyggelse. Länsstyrelsen anser att kommunen i första hand bör fokusera på att förtäta
de redan etablerade platserna för att inte ta i anspråk mer jungfrulig mark än
nödvändigt.
Kommentar: Skälet till urvalet har förtydligats. Det finns efterfrågan på ytterligare bebyggelse i Kåbdalis. Vid inventering av området framkom att ytterligare förtätning i centrala
delar begränsas av terrängen. Förslaget möjliggör kompletterande bebyggelse direkt norr
och väster om Kåbdalis centrum samt söder om järnvägen utmed Sattermajaures delvis
bebyggda stränder.
Redovisning enligt 3, 4 och 5 kap, miljöbalken
Enligt PBL (201 0:900) 3kap. 4 och 5§§ ska riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken anges särskilt i översiktsplanen och kommunen ska bl.a. redovisa hur
kommunen avser att tillgodose dessa samt hur kommunen avser att följa gällande
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miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken.
Riksintressen
För några LIS-områden anges i områdesbeskrivningen att de riksintressen som berörs
ska lämnas hänsyn till. Länsstyrelsen saknar kommunens samlade syn på hur
riksintressena tillgodoses av planförslaget och i vilken mån de kan beröras av förslagen
markanvändning, detta ska framgå av planförslaget enligt 3kap. 4 och 5§§ PBL.
Kommentar: I miljökonsekvensbeskrivningen finns en sammanfattande tabell över riksintressena och vilken mån de berörs av förslagen. Tabellen har kompletterats med följande text:
”Jokkmokks kommun är rikt på riksintressen. Planförslaget tillgodoser riksintressena
Friluftliv, Naturvård och Rörligt friluftsliv främst genom att styra besökare till noder utmed
befintliga vägar och leder.
Förslaget är sämre på att tillgodose riksintresen för Rennäring, och då särskilt nära Jokkmokks centralort. I samband med urvalet har dock flera områden tagits bort med hänsyn till
rennäringen. I de LIS-områden som berör riksintresse för rennäring ska berörda samebyar
höras innan beslut om dispens fattas.”
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen anser att kommunens särskilt behöver verka för att minimera utsläpp till
sjöar och vattendrag som avvattnar till Vitbäcken (område Kåbdalis) för att inte
försämra den ekologiska statusen för Flodpärlmusslan (rödlistad Natura 2000-art).
Hälsa och säkerhet
För flera av områdena framgår det att hänsyn ska tas till höga flöden, vilket är bra.
Länsstyrelsen anser att bedömning av översvämningsrisken samt vilka konsekvenser det
får för bebyggelseetableringar på platsen, behöver finnas i planen även för de Lisområden
det inte i dagsläget inte framgår för.
Kommunen bör se till så att de föreslagna LIS-områdena inte kan komma i konflikt med
en eventuell ny vattentäkt för Kåbdalis.
Framtida klimatscenarier indikerar ökad nederbörd med ökade flöden och förhöjda
vattennivåer i sjöar och vattendrag. Det framgår inte heller om hur risken för
slamströmmar har värderats och hur dessa därefter har beaktats. Den föreslagna
markanvändningens lämplighet mot bakgrund av detta stycke bör beskrivas för varje
enskilt område för att så långt som möjligt förhindra dessa allvarliga säkerhetsrisker.
Kommentar: Risk för slamströmmar har inte värderats, dock kan sägas att i fjällandskapet vid område F1 Njunjes finns tydliga spår efter flera äldre bäckfåror.Detta kan vara en
indikation på risk för framtida slamströmmar i samband med ökad nederbörd: Mkb-text
kompletteras med detta.
Det innebär en stor fördel vid tillämpningen av planen att redovisa risker för ras, skred,
slamströmmar och översvämning på en gemensam karta. Anledningen till detta är att
nämnda frågeställningar kan hänga ihop och är centrala för värdering av geoteknisk
lämplighet vid planering och utbyggnad.
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Övrigt
Länsstyrelsen föreslår att det ska finnas en punkt under generella riktlinjer eller en egen
rubrik under varje LIS-område där det framgår att dialog med berörda samebyar krävs
med lokalisering av bebyggelse.
Kommentar: Text har kompletterats med att i de LIS-områden som berör riksintresse för rennäring ska berörda samebyar höras innan beslut om dispens fattas.
Område P4 ligger åtminstone delvis inom den sekundära zonen i det föreslagna
skyddsområdet för vattentäkten i Porjus. Restriktioner för utsläpp av avloppsvatten från
bebyggelsen inom området kommer att införas i skyddsområdesbestämmelsema.
Länsstyrelsen anser att kommunen med fördel kan informera om detta i den slutliga
planhandlingen. Hur de restriktionerna exakt kommer att formuleras är i dagsläget inte
fastställt och är det så att tillägget till översiktsplanen antas innan det arbetet
fårdigställts föreslår Länsstyrelsen att en hänvisning till skyddsområdesbestämmelserna
istället kan göras.
Kommentar: Text i LIS-område P4 kompletteras.
Informationen om fornlämningar i planen är inte komplett vilket medför allvarlig risk
att informationen i planen kan missuppfattas. På samtliga översiktskartor (sid, 19, 22,
25, 29, 36 och 39) saknas vissa kända fornlämningar. Inom några områden t.ex. S4,
Dosånjargga finns upplysningen att fornlämningar finns inom området medan i andra,
t ex. J5 Överselet m.fl. saknas detta. Den enda gången markeringarna fornlämningarna
förklaras i detaljkartornas bildtext är för området Juggijaur (J4), men inom det området
finns inga fornlämningar. Denna förklaring saknas på alla de andra detaljkartorna som
har fornlämningar inom föreslaget LIS-område. Det finns
Många områden saknar redovisning om att det finns fornlämningar i området och på
följande områdens detaljkartor saknas markeringar för forn- och kulturlämningar:
Ålloluokta (P l), Kvikkjokk Mallenjarka (F2), Årrenjarka (F3), Tjatjisbäcken (F4),
Laxholmen (Sl), Karats (S3), Puornaluokta (S5), Överselet (J5), Kitajaur (Kl),
Kåbdalis (K2) samt Norra Snesudden (K3). Vissa av dessa områden har markeringar för
lämningar men samtliga lämningar inom området är inte med. Detta måste rättas till.
Alla kända forn- och kulturlämningar finns att hämta hos Riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister, Fornsök, det är viktigt att se till att använda samtliga underlag för
forn- och kulturlämningar, dvs. punkter, linjer och ytor.
Det är sannolikt att det inom de föreslagna områdena först krävs en arkeologisk
utredning, enl. KML, då det finns ett flertal fornlämningar kring en stor del av Lisområdena.
Vid en sådan utredning kan även fler lagskyddade fornlämningar påträffas.
Kommentar: Alla områdesöversikter har kompletterats med linje- och ytteman samt texten:
”Redovisningen av fornlämningar är översiktlig och ska alltid kompletteras med aktuell
information från RAÄ fornlämningsregister: www.fornsok.se”. På delområdeskartorna
har formnlämningsmarkering däremot tagits bort, samtidigt som rekomendationstexten
kommpletterats med, att krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma.
Många LIS-områden ingår i Norrbottens läns kulturmiljöprogram och/eller
bevarandeprogramet för odlingslandskapet.
Informationen om vilka områden som är forminnesinventeriade bör ses över.
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Områdena i Porjus, Fjällstråket, Karats, Jokkmokk (förutom Tårrajaur) och Kåbdalis
förutom Kronogård) har ingått i fomminnesinventeringen. Fornminnesinventeringen är
en översiktlig inventering, det innebär inte att alla fornlämningar i området är
registrerade. Ålloluokta (P l) och samtliga områden inom ”Sjöområdet” är utpekade i
Norrbottens läns kulturmiljöprogram.
Kommentar: Beskrivningar har kompletterats med att de ingår i Norrbottens läns kulturmiljöprogram och/eller bevarandeprogramet för odlingslandskapet..
Områdena P4 Sattojluokta- Darfekluokta och J5 Överselet består till stor del av en
nyckelbiotop. En omkasting har skett med redovisningen av V2 Palkijaur och V3
Älvbacka på översiktskartan på sidan 39.
Kommentar: Beskrivningar av nyckelbiotoper i P4 har lagts till. LIS-område J5 Överselet
har tagits bort (och ersats med ett nytt område J5 Östansjö). Karta på sid 39 justerad.
Svenska kraftnät har gjort en beredskapsstudie med översvämningsutbredningar över
Luleälven där mer detaljerad höjddata har använts. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, har utfört en stabilitetskartering över Jokkmokks tätort.
Samråd i ärendet har ägt rum med Trafikverket, Sametinget, SGI, SGU, SMHI,
Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Post- och
Telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Svenska Kraftnät, och Vattenfall. I handläggningen har
deltagit företrädare för länsstyrelsens enheter för kulturmiljö, landsbygd, naturvård,
miljöskydd, miljöanalys, samt naturresurs- och rennäring.
I yttrandets beredning har även Inger Krekula, plan- och bostadsenheten deltagit.
Björn Adolfsson				Jens Haapalahti
Länsarkitekt				Planhandläggare

2. Fortifikationsverket
”Fortifikationsverket har, vad gäller av verket förvaltade fastigheter, inget att erinra mot de av Jokkmokks kommun föreslagna områdena för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Dock vill
verket uppmärksamma kommunen på att den verksamhet som utövas inom dessa fastigheter ofta
har omgivningspåverkan och att de influensområden som finns framtagna för denna verksamhet är
ett bra planeringsunderlag.”
Fortifikationsverket anser också att alla riksintressen, även riksintresset för totalförsvaret, bör
redovisas på karta. Om kommunen inte redovisar riksintresset för totalförsvaret önskas motiv/ställningstagande för detta.
Kommentar: Kommunens erfarenhet från tidigare planering är att det funnits ett motstånd
till att offentigt redovisa riksintresset för totalförsvaret. Informationen om riksintresset har
istället framkommit i planens samrådsskede om det funnits en överlappning. Länstyrelserna
har heller inte tillhandahållit dessa GIS-data tillsammans med övriga riksintressen.
Områdesbeskrivningar och MKB för områden som ligger nära eller inom influensområden för
riksintresse för totalförsvar, speciellt avseende buller, bör kompletteras med de uppgifterna. Kommunen bör också redovisa hur hänsyn ska tas till riksintresset i de fall konflikt uppstår.
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Kommentar: Riksintressetabell och delområdesbeskrivningar har kompletterats utifrån aktuella data. Kartor har däremot inte kompletterats med riksintresse för totalförsvaret

3. Arjeplogs kommun
Arjeplogs kommun ser positivt på planförslaget och anser att den är en åtgärd helt i linje med den
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Arjeplog anser också att fortsatt mellankommunal samverkan
är av stort intresse när det gäller hållbar förvaltning av strandmiljöer i vår fjällnära skärgård.
Kommentar: Yttrandet medför ingen ändring av planförslaget.

4. Laponiaförvaltningen
”Laponiatjuottjudus har tagit del av utställningshandlingen och har inget att invända mot den.”
Kommentar: Yttrandet medför ingen ändring av planförslaget.

5. Emilie Stuge
Emelie Stuge har synpunkter på LIS-område F2 Kvikkjokk, Mallenjarka, där hon vill uppföra en
enklare byggnad för bland annat kanotturism. Hon anser bland annat att vid gränsdragningen av
LIS-området har inte hänsyn tagits till vad det innebär att bygga i väglöst land och att större vikt
bör läggas vid att tillåta en placering som innebär så lite ingrepp i naturen som möjligt, att skrivningen om respektavstånd om minst 40 meter bör tas bort.
Kommentar: Enligt den nya strandskyddslagstiftningen ska det alltid lämnas ett fritt område
om några tiotal meter mellan strand och det område där dispens kan ges.
Miljöbalken 7 kap 18 f § ”Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet
ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet.”
Skrivningen om 40 meters respektavstånd tas bort och texten kompletteras med att lokalisering bör noggrant prövas i bygglov utifrån störningar för rörligt friluftsliv, växt- och djurliv.

6. Gerd och Jan Stuge
Gerd och Jan Stuge menar att det i början av 1900-talet avverkades hårt på fastigheten Kvikkjokk
6:1 och att urskogskaraktären på fastigheten är ringa. De beskriver också en positiv utveckling i
Kvikkjokk med mer engagemang och ökat intresse för att bygga och vistas i området. I det sammanhanget anser de att det som byggs för besöksnäringen ska ha ett attraktivt läge och vill att
restriktionerna för avstånd till vatten tas bort.
Kommentar: Se ovan.

7. Carina Sjöberg
Carina Sjöberg anser att eftersom turism ses som vår stora framtida näring så bör de utvecklingsmöjligheter som finns i område F2 Kvikkjokk, Mallenjarka, tas tillvara. För att främja en utveckling
av turismen och möjliggöra en levande landsbygd bör både Kvikkjokk/Mallenjarka och Njunjes få
LIS-områden.
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Kommentar: Kommunen håller med Carina Sjöberg om att det finns stor potential i området
som bör kunna nyttjas hänsynsfullt. Både LIS-områdena i Kvikkjokk,/Mallenjarka och Njunjes kvartstår. Möjligheten att utveckla Njunjes är dock liten, kommunen har i flera år försökt
möjliggöra planläggning för litet hotell inom området men hittills har betämmelserna om
obrutet fjäll omöjliggjort detta.
Yttrandet medför ingen ändring av planförslaget.

8. Thure Nyberg
Thure Nyberg yrkar att strandskyddet tas bort från fastigheten Granudden 2:10. Strandskyddet
inverkar menligt på äganderätten och strider mot Regeringsformen § 15.
Kommentar: Kommunen har enligt PBL och Miljöbalken inte möjlighet att upphäva strandskydd för enskild fastighet. Området lämpar sig inte heller att utpekas som LIS-område.
Dispens kan sökas för enskilda projekt och prövas då mot de särskilda skäl som finns i Miljöbalken.

9. Roger Holmbom och Bengt Wilhelmsson
Roger Holmbom och Bengt Wilhelmsson skickade under samrådstiden mars 2013 in ett yttrande
om att strandområde i Östansjö skulle pekas ut som LIS-område. Av olika anledningar har yttrandet
inte behandlats förrän nu.
Kommunen håller med om att området är lämpligt att pekas ut som LIS-område och det
läggs till i antagandehandlingen.
Ny information om området J5 Överselet gör att det plockas bort och Östansjö blir J5 istället.
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