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Förord 
Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla Er som hjälp mig med examensarbetet. 
Mina beställare från egendomsförvaltningen, Björn Gunnarfeldt och Anders Landström. 
Mina handledare Mats Sandqvist och Lars-Erik Gunnars från MAF Arkitektkontor och Claes-
göran Olofsson från LTU. Jag vill även tacka Martin Stenlund på Arjeplogs kommun och alla 
andra som givit mig information och vägledning i mitt arbete. 
 
Jag har under det halvår som examensarbetet pågått lärt mig mycket om planerings-
processen och hur den kan se ut i verkligheten. Jag har hanterat en del problem som vanli-
gen uppstår inom planering av mark- och vattenanvändning och provat mig fram med olika 
alternativ och metoder, ständigt med ett stort stöd från ovan nämnda beställare och hand-
ledare.  
 
I mitt examensarbete har jag haft stor nytta av mina studier på Luleå tekniska universitet 
och kommer att ha användning av de kunskaper som jag fått under examensarbetet i mitt 
yrke som samhällsplanerare. 
 
Mia Gunnarfeldt 
Luleå, Maj 2011 
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Sammanfattning 
Ett planprogram inför detaljplan har arbetats fram på fastigheten Arjeplogs Prästbord 2:1 i 
Arjeplogs kommun. I dagsläget utgörs programområdet av traditionellt brukad skogsmark 
beläget vid sjön Sälla, endast några kilometer från Arjeplog tätort. 
 
I examensarbetet har två dokument tagits fram, ett program och en tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning. Dessa finns redovisade i avsnitt 2. Resultat planprogram och   
3. Resultat miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Planprogrammet kan ses som en förstudie inför kommande detaljplan, där planerings-
förutsättningarna tas fram och alternativa utformningar beskrivs. Programmet beskriver 
småhus, för fritids- eller permanentboende, i två etapper. 
  
Till programmet har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats då området bland annat har 
utpekade riksintressen enligt 3:e och 4:e kapitlet i miljöbalken. Miljökonsekvens-
beskrivningen har avgränsats till att behandla riksintressen, risker för hälsa och säkerhet 
samt miljökvalitetsnormen för intilliggande sjö. I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas  
de miljökvalitetsmål som bedöms aktuella för området. 
 
Två alternativ av bebyggelse och två alternativa vägdragningar har arbetats fram, dessa 
beskrivs i programmet och bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen. I dagsläget rekom-
menderas det alternativ för bebyggelse som innebär att mark inom strandskyddsområdet 
tas i anspråk. Det alternativet kan bäst anpassas till områdets topografi vad gäller placering 
av tomter, framförallt för bebyggelse på etapp 1 där mark som kan bebyggas är begränsad. 
Av vägalternativen rekommenderas det alternativ som innebär den kortaste sträckan nyan-
lagd väg, det alternativet har minst negativ påverkan på miljön.  
 
Planprogrammet och miljökonsekvensbeskrivningen är i detta skede samrådshandlingar, 
vilket innebär att ändringar och tillägg kan komma att göras beroende på inkomna syn-
punkter och ändrade förutsättningar längre fram i planprocessen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete utgör avslutande del inom högskoleutbildningen Samhällsbyggnad 
med inriktning mot samhällsplanering vid Luleå tekniska universitet (LTU). Examensarbetet 
omfattar 7,5 högskolepoäng vilket motsvarar ca 200 arbetstimmar. 
 
Examensarbetet har utförts åt egendomsförvaltningen vid Luleå stift. Uppgiften var att ar-
beta fram ett planprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för ett område i 
Arjeplogs kommun. Kommunerna i Sverige har planmonopol, vilket innebär att all planering 
av mark- och vattenanvändning ska föregås av ett kommunalt beslut. Miljö-, bygg-, och 
räddningsnämnden (MBR-nämnden) tog beslut år 2006 att planläggning av området kunde 
inledas. 
 
Den mark som egendomsförvaltningen vill förädla utgörs av vackert belägen skogsmark vid 
sjön Sälla, endast ett par kilometer från Arjeplog tätort. Egendomsförvaltningen hade in-
ledningsvis planer på fritidshusbebyggelse i området, men enligt kommunen kan det även 
finnas intresse för permanent boende. Istället för bebyggelse endast på en mindre udde 
blev även en närliggande sydsluttning aktuell för exploatering. Planprogrammet utgår såle-
des från småhusbebyggelse i två etapper som möjliggör både fritids- och permanent boen-
de.  
 
Examensarbetet avgränsades till att ta fram samrådshandlingar. Framtagandet av färdiga 
handlingar  av planprogram och miljökonsekvensbeskrivning tar ca 6 månader, varav tid för 
samråd och utställning beräknas till 2 månader.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att använda de kunskaper som jag fått genom mina studier 
vid LTU. Planprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska vara av sådan kvali-
tet att den kan ligga till grund för vidare planarbete.  
 

1.3 Metod och genomförande 
Ett startmöte hölls med egendomsförvaltningen och min handledare från LTU. Vi diskute-
rade programområdet utifrån förutsättningarna för bebyggelse. Dessa förutsättningar ut-
gjorde tillsammans med egendomsförvaltningens och kommunens viljeinriktningar ramen 
för planeringen.  
 
Jag har främst arbetat med Egendomsförvaltningens GIS-material där information om plat-
sen kunnat utläsas. I detta skede fanns inte någon grundkarta för programområdet så jag 
har även skissat utformningen av programområdet i GIS.  
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Inventering av programområdet har skett vid två tillfällen, i början av april och i slutet av 
maj 2011. 
Jag har samlat information från myndigheter och organisationer för att klargöra planerings-
förutsättningarna. Det har hela tiden pågått en dialog mellan mig, beställare, handledare 
och kommun. När underlaget var sammanställt hade vi ett möte med länsstyrelsen för att 
höra deras åsikt i detta läge. Efter mötet med länsstyrelsen arbetades samrådshandlingen 
fram och skickades till MBR-nämnden i Arjeplog för beslut om godkännande inför samråd. 
 

 
Vy mot udden 

2 Resultat planprogram 

2.1 Syfte planprogram 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för sammanhållen småhusbe-
byggelse samt att ta fram förslag för fortsatt arbete med kommande detaljplan. 
 

2.2  Programområdet 
Programområdet ligger i sydsluttningen på det skogsbeklädda berget Gålggåmisvárre, ca 3 
km nordväst om Arjeplog tätort. Sjön Sälla, som i norr ansluter med Hornavan och i söder 
med Uddjaure, ligger mellan området och tätorten.  
 
Programområdet är uppdelat på två etapper. Etapp 1 är beläget på en udde  och etapp 2 på 
bergets sydsluttning. (Se figur 2.1)  
 
Den totala ytan är ca 140 000 m2 och utgörs idag av traditionellt brukad skogsmark. 
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Figur 2.1. Översiktskarta, skala 1:30 000 

 

2.3 Planeringsförutsättningar 

2.3.1  Översiktsplan (ÖP) 

En översiktsplan ska redovisa grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vat-
tenområden och den framtida bebyggelseutvecklingen i kommunen. 
 
Förslagen i planprogrammet strider inte mot gällande översiktsplan. (Översiktsplan för Arje-
plog kommun, antagen 2002)  
 
Arbete pågår med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas vara klar 
hösten 2012. Det görs en fördjupning av översiktsplanen för tätorten som även omfattar 
programområdet. 
 

2.3.2 Detaljplan (DP) 

En detaljplan upprättas för ett mindre område och innehåller juridiskt bindande bestäm-
melser för bland annat var man får bygga, hur stor del av fastigheten som får bebyggas 
samt vad mark- och vattenområden skall användas till. 
 
Programområdet är inte tidigare detaljplanelagt. 

Tätort 

Programområde 
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2.3.3 Kommunala beslut 

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden har den 20/4 2006 ställt sig positiv till att detaljplane-
läggning av området påbörjas. I det skedet var endast etapp 1 aktuellt. 
 

2.3.4 Riksintressen 

Områden utpekade som riksintressen anses viktiga ur en nationell synvinkel och regleras 
genom hushållningsbestämmelserna i 3:e och 4:e kapitlet i miljöbalken. Mark- eller vatten-
områden utpekade som riksintressen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtag-
ligt kan skada det värde som konstituerat riksintresset.  
 
Planen berörs av riksintresse rennäring 3:5 MB, riksintresse natur- och kulturvärden samt 
friluftsliv 3:6 MB och riksintresse natur- och kulturvärden samt rörligt friluftsliv 4:1 och 4:2 
MB. 
 

2.3.5 Strandskydd 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller det generella strandskyddet. Skyddet innebär förbud 
att bygga eller utföra anläggningar inom 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvat-
tenstånd. Skyddet gäller både på land och i vatten. 
 
Strandskyddet regleras i Miljöbalkens 7:e kapitel. Om en detaljplan berör ett område med 
strandskydd kan länsstyrelsen eller kommunen upphäva strandskyddet inom planen, detta 
om det finns så kallade särskilda skäl enligt miljöbalken.   
 
Den nya strandskyddslagstiftningen trädde i kraft den 1/7 2009. Lagen innebär i korthet att 
ett differentierat strandskydd och en ny ansvarsfördelning mellan kommun och länsstyrelse 
införs. Ärenden som är påbörjade före den 1/7 2009 behandlas enligt gammal lagstiftning 
vilket innebär att kommunen ska ansöka om dispens hos länsstyrelsen. År 2006 tog miljö-, 
bygg- och räddningsnämnden beslutet att börja ett planarbete på Prästbordet, vilket inne-
bär att ärendet behandlas enligt den gamla lagstiftningen.  
 
Kommunen har pekat programområdet som ett område för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen (LIS) i ÖP:n som beräknas vara klar 2012. LIS kan utgöra ytterligare ett skäl för 
strandskyddsdispens. 
 

2.4 Gällande lagstiftning  

2.4.1 Plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark, vatten och byggande.  
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2.4.2 Miljöbalken (MB) 

Miljöbalkens mål samt övergripande regler och bestämmelser gäller för alla områden där 
miljöbalken är tillämpbar. 
 
MB har även flertalet följdförordningar som kan bli aktuella vid planering av mark- och vat-
tenanvändning. 
 

2.5 Nulägesbeskrivning 

2.5.1 Markanvändning 

Området består av obebyggd skogsmark. 

2.5.1.1 Skogsbruk 

I området bedrivs traditionellt skogsbruk av Egendomsförvaltningen vid Luleå stift.  
 
Den normala cykeln i traditionellt skogsbruk börjar med avverkning följt av markberedning 
och plantering av ny skog, röjning, 1-2 gallringar och sedan återigen avverkning. Cykeltiden 
beror på hur bra skogen växer. I fjällnära områden är tillväxttiden något längre på grund av 
klimatet, vanligtvis mellan 80 och 150 år.  

2.5.1.2 Jakt  

Jakträtten på fastigheten och på området är upplåten till Arjeplogs Jaktvårdsförening, en 
förening med ca 50 medlemmar. Den jakt som kan beröra området är främst jakt efter sjö-
fågel och gäss. Sådan jakt sker av en del medlemmar i föreningen under hösten, framförallt 
i samband med att fågeln samlas för flytt. 

2.5.1.3 Fiske 

Arjeplogsströmmarnas fiskevårdsområde mellan Hornavan och Uddjaure ligger på gångav-
stånd från tätorten. Vattnet fördelas på ett stort antal grenar och mellanområden. Sportfis-
ket sker framförallt efter harr och sik men strömmarna är mest kända för sin grova öring, 
som vandrar in från Uddjaure och Hornavan. (Se figur 2.2) 
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Figur 2.2 Arjeplogsströmmarna. Källa: Arjeplogsströmmarnas fiskevårdsområdesförening. 

2.5.1.4 Rekreation 

Programområdet ligger i närhet till tätorten och det är troligt att området används till viss 
närrekreation som strövområde och till svamp- och bärplockning. 
 

2.5.2 Markägoförhållanden 

Arjeplogs Prästbord 2:1 är en Prästlönefastighet som förvaltas av Luleå stift. (Se fastighets-
gräns, figur 2.7.) 
 

2.5.3 Teknisk försörjning 

Programområdet har i dagsläget ingen teknisk försörjning.  
 
Från väg 95 (Silvervägen) går en enskild väg till Sälla kraftverk och fiskeodlingen som ägs av 
Arjeplogs allmänning. Vägen är inte belagd med asfalt och saknar belysning. Avståndet 
mellan fiskeodlingen och programområdet är ca 500 meter.  
 
Sälla kraftverk och fiskeodlingen har elström.  
 

2.5.4 Offentlig service 

Den mesta servicen erbjuds i tätorten. Där finns bland annat två förskolor, låg- och mellan-
stadieskola, högstadieskola och gymnasieskola. Det finns även dagligvaruhandel, vårdcen-
tral och räddningstjänst mm.  
 

1. Kvarnströmmen 

2. Bjäckasströmmen 

3. Nauraströmmen 

4. Kirstenströmmen 

5. Skiltjaströmmen 

6. Vatjinavveströmmen 

7. Gallaströmmen 

8. Tjärnasströmmen 

9. Hemströmmen 
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2.6 Områdesförutsättningar 

2.6.1 Geologi 

Det övre jordlagret utgörs på etapp 1 av stenig morän, på etapp 2 består jorden av mer ho-
mogen morän med osorterat material. Närmast sjön är marken blockrik och ursvallad, dvs. 
de finkorniga fraktionerna i jorden är bortspolade. Berggrunden utgörs av yngre granit och 
pegmatit. 
  
Geologisk undersökning av marken har inte utförts. 
 

2.6.2 Landskapsbild 

Området nordväst om Arjeplogs tätort utgör en del av den typiska naturen i fjällnära områ-
den. Mellan de två skogsbeklädda bergen Gålggåmisvárre och Ullakberget finns en dalgång 
med mindre sjöar. Närmare programområdet finns det ett antal tjärnar och myrmarker. 
Sjön Sälla ligger mellan programområdet och tätorten, den ansluter i norr med Hornavan 
och i söder med Uddjaure. I Sälla finns ett 20-tal små öar. 
 
0,5 km nordväst om programområdet finns Sälla kraftverk, en fiskeodling samt två perma-
nentboenden. 
 
Landskapsbilden omfattas inte av landskapsbildskydd. 
 

 
Gålggåmisvárre 

2.6.3 Riksintressen 

Planen berörs av riksintresse rennäring 3:5 MB, riksintresse natur- och kulturvärden samt 
friluftsliv 3:6 MB och riksintresse natur- och kulturvärden samt rörligt friluftsliv 4:1 och 4:2 
MB.  
 

2.6.4 Naturmiljö 

Det finns inga utpekade bevarandevärden inom programområdet eller i dess direkta närhet. 
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2.6.5 Kulturmiljö 

Det finns inga utpekade bevarandevärden inom programområdet eller i dess direkta närhet. 
 
Fornlämningar  
I programområdet finns det inga kända fornlämningar. Arkeologisk undersökning av plat-
sen har inte utförts.  
 

2.6.6 Risker 

Vattnet från Hornavan regleras vid Rattiksudden av dammar. Vintertid påverkas isen och 
det förekommer områden med öppet vatten mellan strömmarna. (se figur 2.2) 
 
Vid ett dammhaveri beräknas vattenlinjen stiga ett trettiotal meter in på land.  
 
Det kan förekomma höga halter av markradon i området. Hög radonhalt i inomhusmiljön 
kan ha en negativ påverka på människors hälsa. Undersökning av radonhalten ska göras i 
samband med detaljplaneringen. 
 

 
Figur 2.3 Vattenutbredning vid dammhaveri. Etapperna utmärkt med 1 och 2 
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2.7 Förslag 

2.7.1 Område för ny bebyggelse 

I programområdet har det lokaliserats två platser som bedöms lämpliga för bebyggelse.  
Etapp 1 är beläget på en udde söder om berget Gålggåmisvárre och etapp 2 på bergets syd-
sluttning. Bebyggelsen ska sträva efter att följa landskapet, dvs. utfyllnader och schakt-
ningar bör undvikas så långt som möjligt för att områdets karaktär ska bevaras. Även den 
nya vägdragningen bör anpassas efter terrängen.  
 
Bilderna nedan är fotograferade med infraröd kamera som tydligt återger växtlighet och 
material i olika färger. De mörkaste partierna är vatten, orange färg visar blötare marker 
och turkos färg innebär stenar eller annan hårdgjord yta. Mörkröda fält visar äldre tallskog 
och ljusröda fält innebär ung skog med inslag av lövträd.  
 
I området finns några naturliga avgränsningar för bebyggelse. På bilden nedan syns dessa 
samt höjdkurvor som visar fem meters nivåskillnad mellan kurvorna. Bebyggelsen bör 
främst placeras ovanför den första kurvan. 
 

 
Figur 2.4 Höjdkurvor.  

 
Skelleftekraft har i projektet Beredskap för Skellefteälven tagit fram vattenutbredningen vid 
ett dammhaveri i Ringseledammen  i Sädva, beläget ca 65 km väster om programområdet. 
Bebyggelsen bör placeras ovan högsta vattenutbredning som sträcker sig trettiotalet meter 
in på land. (Se figur 2.3) . 

mindre myr dödisgrop ravin 
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Figur 2.5  Alternativ 1 
 

 

2.7.1.1 Alternativ 1: Bebyggelse delvis inom strandskyddat område 
Tomterna placeras utifrån topografi och markens egenskaper för att hitta de bästa lägena. 
Skissen på alternativ 1 är endast ungefärlig och kan komma att ändras då markens beskaf-
fenhet undersöks närmare. Det finns naturliga avgränsningar i området så som en mindre 
ravin, en dödisgrop, blöta partier och strandområde.  
 
Grundtanken är att minsta möjliga intrång ska göras inom strandskyddat område, om 
strandskyddet inom detaljplanelagt område upphävs. Det är framförallt etapp 1 som inne-
bär intrång i strandskyddet då området för bebyggelse på udden är begränsat. 
 
Etapp 1 omfattar ca 5-8 tomter och etapp 2 ca 10-15 tomter. Tomtstorleken föreslås vara 
1200-1600 m2.  
 
Byggrätt per fastighet föreslås vara 10-15 %. En tomt på 1500 kvm och med byggrätt 15 % 
möjliggör total byggyta 225 kvm. 
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Figur 2.6 Alternativ 2  

 

 

2.7.1.2 Alternativ 2: Bebyggelse utanför strandskyddat område  
Tomterna placeras utifrån topografi och markens egenskaper enligt alternativ 1 men förut-
om de naturliga avgränsningarna ska även strandskyddet beaktas. Alternativ  2 innebär att 
bebyggelsen placeras närmare dödisgropen och myrmarken jämfört med alternativ 1. Be-
byggelsen placeras minst 100 meter från strandlinjen. Vägen och gångstigen är även i detta 
alternativ inom strandskyddat område då annan vägdragning inte är möjlig. 
 
Etapp 1 rymmer i detta alternativ endast 3-4 tomter då ytan för bebyggelse är begränsad på 
udden.  
 
Etapp 2 rymmer ca 10-12 tomter som placeras högre upp på sydsluttningen.  
 
Alternativ 2 har samma tomtstorlek och byggrätt per fastighet som alternativ 1. 
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2.7.1.3 Gestaltning  

Bebyggelsen bör anpassas efter landskapsbild och topografi. Riktlinjer för gestaltning av 
området är en förutsättning för att skapa enhetlig bebyggelse som harmoniserar med land-
skapet, framförallt om det finns många aktörer som ska bygga hus. 
 
Byggnader i området kan ha ett modernt formspråk, men ändå lågmäld karaktär. Placer-
ingen av byggnader på tomten är väsentlig för karaktären på området och grundtanken är 
att bebyggelsen ska placeras så att den underordnas landskapet.  
 
Föreslagna tomtstorlekar för bebyggelsen är mellan 1200 och 1600 m2. De generösa tom-
terna gör det möjligt att låta stora delar vara naturtomt. Då behåller området sin karaktär 
och tomterna blir lättskötta. Mindre gräsmattor kan smälta in men stora plana gräsmattor 
bör undvikas då det bryter mot områdets karaktär. 
 
Byggnader som ses från långt avstånd jämförs med landskapets skala. Det skogsbeklädda 
berget skapar en fond och gör att husen smälter in i landskapet. Detta gör att den totala 
byggytan kan tillåtas vara 15 % av tomtstorleken utan byggnaderna uppfattas som domine-
rande. Större byggnader bör delas upp i mindre sammansatta volymer som även kan anpas-
sas till topografin på ett lämpligt sätt, t.ex. genom terrassering. 
 
Upplevelsen av en byggnads färgsättning varierar beroende på väderförhållande och bak-
grund. Färgen kan upplevas olika beroende på årstid, dvs. mot snö eller grönska. Färgsätt-
ningen påverkas även av bakgrunden, som i detta fall är barrskog. 
 
Färgskalan i området bör utgå från naturens färger, vitt, pastell och gälla färger bör undvi-
kas. Formen på byggnaderna kan dock med fördel vara modern. Ett större hus med annor-
lunda form och en dämpad färgsättning, kan upplevas mer anpassat till landskapet och mer 
harmoniskt än ett mindre hus i en skarp iögonfallande färg.  
 

2.7.2 Vägalternativ  

Väg till området ska anslutas till befintligt vägnät. (Se figur 2.7) 
 
Från väg 95 (Silvervägen) går en enskild väg till Sälla kraftverk och fiskeodlingen. Den en-
skilda vägen är ca 3,5 km lång och slutar ca 500 meter från etapp 1 och 1 km från etapp 2. 
Avståndet till tätorten är ca 9 km (från etapp 1 via väg 95 till korsningen Torggatan/väg 95) 
I området finns en traktorväg som anlades i samband med avverkning av skogen för tjugo år 
sedan, den går genom båda etapperna och fortsätter några hundra meter mot Rattiksud-
den.  
 
Rattikvägen går från tätorten över dammarna till Rattiksudden och dess bebyggelse. Av-
ståndet från korsningen Torggatan/väg 95 till Rattik är ca 2, 5 km. 
 
Ny vägdragning på obruten skogsmark innebär avverkning av skog, markavvattning och 
eventuellt sprängning. 
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2.7.2.1 Vägalternativ 1 

Ny väg ansluter till den enskilda vägen som finns ca 500 meter sydväst om programområ-
det. Den nya vägen kommer sannolikt att anläggas på den befintliga traktorvägen. Efter ca 
800 meter anläggs vägen på obruten skogsmark mot etapp 2. I den låglänta delen mellan 
etapperna kommer en vägtrumma att anläggas under vägen för att leda bort vatten. Vägen 
blir totalt ca 1,2 km.  
 
Marken som  vägsträckning enligt vägalternativ  1 anläggs på  är stenrik med god bärighet. 
 

2.7.2.2 Vägalternativ 2 

Ny väg ansluter till den befintliga vägen i Rattik, beläget ca 1,5 km öster om programområ-
det. Vägalternativet innebär en ny vägdragning större delen av sträckan mellan Rattik och 
etapp 2. Från etapp 2 till etapp 1 kan vägen anläggas på befintlig traktorväg. Den totala 
vägsträckan blir ca 2,3 km varav ca 400 meter kan anläggas på befintlig traktorväg. 
 

Vägalternativ 2 ligger delvis inom den sekundära skyddszonen för vattenskyddsområdet för 
tätortens dricksvattentäkt. (Vattenskyddsområde enligt 7:21-22 MB) 
 
Marken som  vägsträckning enligt vägalternativ  2 anläggs på  är delvis stenrik med god bä-
righet. I området mellan etapp 2 och Rattik finns ett antal mindre myrar. 

2.7.2.3 Gång- och cykelväg samt gångstig 

I kommunens arbete med att utveckla tätorten har en gång- och cykelväg (GC-väg) runt 
sjön Sälla föreslagits för att öka tillgängligheten till rekreation och rörligt friluftsliv i tätor-
tens närområde. (Se figur 2.8) 
 
GC-vägen föreslås i programområdet ansluta till lokalgatan som sannolikt blir så lågt trafi-
kerad att man med säkerhet kan färdas till fots eller med cykel därefter. För att säkerställa 
den allemansrättsliga tillgängligheten av strandområdet föreslås en gångstig anläggas tret-
tiotalet meter från strandlinjen på udden. Strandområdet vid etapp 2 är stenigt och därmed 
olämpligt för att anlägga en gångstig. (Se figur 2.5) 
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Figur 2.7 Vägalternativ 1 (grön streckad linje) och 2 (blå streckad linje). Fastighetsgräns markerad med turkos 
streckad linje. 

 
Figur 2.8 Kommunens planer på en framtida GC-väg, från arbetet med ny FÖP.  
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2.7.3 Teknisk försörjning 

2.7.3.1 Vatten och avlopp 

Området är inte anslutet till det kommunala VA-nätet. VA-försörjningen ska ordnas inom 
programområdet. 
 
Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Detta 
innebär bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt 
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Lagstiftningen anger 
inga specifika krav för hur avloppsvatten ska renas eller hur bra reningen måste vara. Hur 
hårda krav som krävs beror bl.a. på hur känslig omgivningen är och på hur många andra 
avloppsanläggningar som finns i närheten. Utgångspunkt för kraven är Naturvårdsverkets 
allmänna råd (2006:7) om små avlopp. 
 
Sjön Sälla har fått dispens från att uppnå miljökvalitetsnormen "god ekologisk status" till år 
2015 (för mer information se avsnitt 3.8). Föreslagen bebyggelse får inte medverka till att 
miljökvalitetsnormen inte kan uppnås inom den nya tidsfristen 2021.  
 
En VA-utredning kan göras då mer information kring markens beskaffenhet finns. Olika VA-
alternativ som är aktuella för denna plats arbetas fram och jämförs med varandra. Det finns 
flera tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll, vad som passar bäst beror på 
de lokala förhållandena. Det är miljökontoret som avgör vilka krav som ska ställas på av-
loppsanläggningen. 
 
En avloppsanläggning med vattentoalett ansluten ska ha både slamavskiljning och efterföl-
jande rening. Slamavskiljaren används för att skilja av grova partiklar i avloppsvattnet så att 
efterföljande reningsanläggning inte riskerar att sätta igen. Den vanligaste formen av efter-
följande rening är infiltration eller markbädd. Infiltration anläggs när marken har god 
genomsläpplighet (sand/grus) och markbädd anläggs när marken har dålig genomsläpplig-
het (lerig jord). 
 
Det kan vara fördelaktigt, både ekonomiskt och praktiskt, att lösa avloppsfrågan gemen-
samt med grannarna med en så kallad gemensamhetsanläggning.  Genom en lantmäterifö-
rättning avgörs det vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen samt vilka 
rättigheter och skyldigheter det innebär. 
 

2.7.3.2 El och Telefoni  

El kopplas till befintligt elnät. El finns framdraget till fiskeodlingen, ca 500 meter från pro-
gramområdet. 
 

2.7.3.3 Uppvärmning av bostad 

Uppvärmning ordnas inom fastigheten.  
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2.7.3.4 Bygga för långsiktig hållbarhet 

Marknaden för energisnåla hus och miljöinriktat byggande är ständigt växande. Det finns 
mycket information och tips på hur man kan gå tillväga för att bygga energisnålt, bl.a. hos 
energimyndigheten. 
 
Energisnåla hus är täta med god ventilation. Husgrund, väggar, tak, fönster och dörrar ska 
släppa igenom så lite värme som möjligt till omgivningen. Modern värmeteknik, som vär-
mepumpar och värmeväxlare, gör det möjligt att kraftigt minska värmebehovet och energi-
användningen. Även placeringen av fönster påverkar uppvärmningen, stora fönster kan 
med fördel placeras i söderläge och mindre fönster i norrläge. 
 

2.7.3.5 Dagvattenhantering 

Dagvattnet ska omhändertas inom programområdet. Dagvattenhanteringen kan lämpligen 
utredas i samband med undersökning av olika VA-lösningar. 
 

2.7.4 Kommunal service 

En nyexploatering enligt programförslaget medför krav på kommunen vad gäller barnom-
sorg, skolskjuts, renhållning mm. 
 

2.7.5 Båtplats 

Många av dem som söker sig till ett boende vid vatten är intresserad av båtplats i närhet till 
hemmet, det skapar ett behov av en småbåtsplats. 
 
Lämplig placering av en båtplats i programområdet bedöms vara vid udden (se figur 2.5). 
Vidare undersökning om lämplig placering samt eventuell miljöpåverkan ska göras i det 
fortsatta planeringsarbetet.  

 
Vy från stenpir mot udden 
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3 Resultat Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

3.1 Syfte MKB 

Syftet med en MKB till planprogrammet är att: 

 I ett tidigt skede anpassa planen efter miljöförutsättningarna. 

 bedöma positiva och negativa konsekvenser av de olika alternativen 

 möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan 

 redovisa förslag på åtgärder så att eventuella negativa effekter av planen begränsas 
eller avhjälps 

 utgöra ett beslutsunderlag i den kommunala planeringen 
 

3.2 Behovsbedömning och avgränsning  
Programområdet ligger inom område utpekat som riksintresse enligt 3:5 och 3:6 MB samt 
4:1 och 4:2 MB. Föreslagen bebyggelse ligger delvis inom strandskyddat område vid sjön 
Sälla. Sjön har inte uppnått fastställd miljökvalitetsnorm och bedöms ej uppnå den till år 
2015.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående görs bedömningen att genomförande av planen kan få 
en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra 
resurser. En MKB enligt 5: 18 PBL erfordras. 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas geografiskt till att behandla programområdet och 
dess närområde. Miljökonsekvenserna beskrivs för programförslagets markanvändning. 
 
Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen är avgränsat till att behandla: 

 Rennäring  

 Naturmiljö och kulturmiljö  

 Rekreation och friluftsliv  

 Miljökvalitetsnormer vattenförekomster 

 Risker för hälsa och säkerhet 

 Miljömål 
 
 

3.3 Gällande lagstiftning och målsättningar 

3.3.1 Miljöbalken (MB) 

Miljöbalken anger hur planer och program ska miljöbedömas och när en miljökonsekvens-
beskrivning ska upprättas. Miljöbalkens mål och allmänna hänsynsregler ska tillämpas, lika-
så bestämmelser om mark- och vattenanvändning, skyddade områden samt miljökvalitets-
normer. 
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3.3.2 Plan- och bygglagen (PBL) 

Bestämmelser om upprättande av miljökonsekvensbeskrivning finns även i PBL som lyder 
under miljöbalken.  
 

3.3.3 Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer infördes i samband med att miljöbalken trädde i 
kraft år 1999. Enligt 5:e kapitlet i miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de förore-
ningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter 
av betydelse, eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olä-
genheter. MKN kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda be-
fintliga miljöproblem. Miljökvalitetsnormerna baseras på EG-direktiv. 
 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt 
område. 
 

3.3.4 Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har antagit 16 mål för miljökvaliteten. Miljökvalitetsmålen har använts som 
riktmärken för det svenska miljöarbetet sedan år 1999. De anger vilken miljökvalitet som är 
önskvärd. Systemet har gett dem som arbetar aktivt för miljön nationellt, regionalt och 
lokalt en gemensam målbild för arbetet. 
 
 

3.4 Behandlade alternativ 

Alternativ 1: Bebyggelse delvis inom strandskyddat område 
(Se ovan avsnitt 2.7.1.1) 

 
Alternativ 2: Bebyggelse utom strandskyddat område 
(Se ovan avsnitt 2.7.1.2) 

 
Nollalternativ: Alternativ 1 eller 2 genomförs ej, befintliga förhållanden fort-
går. 
Det skogsbruk som bedrivs på den tilltänkta platsen kommer att fortgå. Traditionellt skogs-
bruk innebär att skogen avverkas och därefter utförs markberedning och plantering av ny 
skog, röjning, 1-2 gallringar och sedan återigen avverkning. Cykeltiden beror på hur bra 
skogen växer, i fjällnära områden är tillväxttiden något längre på grund av klimatet.   
Etapp 2 utgörs mestadels av contortatallar, en snabbväxande kanadensisk art, som är plan-
terad 1990, gallring kommer att ske ca 2020 och avverkning ca 2070. Tallarna på etapp 1 är 
av inhemsk art som växer betydligt långsammare, de är idag 125 år och har uppnått avverk-
ningsbar ålder.  
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Om den planerade exploateringen inte genomförs kommer sannolikt dagens situation i hu-
vudsak att bestå. Eventuellt kan enstaka bebyggelse av fritidshus ske med då utan de förde-
lar som detaljplanering medför. När ett område detaljplaneras sker en omfattande plane-
ring av mark- och vattenanvändning som regleras juridiskt. 
 

3.5 Miljökonsekvenser för rennäringen 

Nuläge 
Programområdet ligger i utkant av fjällsamebyn Semisjaur-Njargs renskötselområde. Grän-
sen mot skogssamebyn Västra Kikkejaur går vid sjön Sälla. 
 
Samebyn har 29 registrerade renskötselföretag och får ha högst 9000 djur i vinterhjorden. 
Den totala arealen är 6440 km2 och sträcker sig från norska gränsen till Arjeplog tätort.  
Programområdet ligger i utkanten av samebyns trivselland där sensommar-, höst-, och för-
vinterbetesmarker nyttjas från augusti till december. Samebyn har sina vinterbetesmarker i 
Arjeplog, Älvsbyn, Piteå och Skellefteå kommuner, en flyttled av riksintresse går på norra 
sidan av berget Gålggåmisvárre som ligger norr om programområdet. 
 
 

Påverkan 
Påverkan kan komma att ske främst i samband med flytt av renar samt bete under flytt.  
 

Bedömning av effekter och konsekvenser 
Eventuella kumulativa effekter kan uppstå beroende på bland annat vägsträckning till och 
från området. Även skotertrafik vintertid kan påverka renarna negativt. 
 
Konsekvenser av planförslaget kan vara att renarna störs, rimligtvis av det rörliga friluftsli-
vet och trafik till området, under bete och flytt. 
 
Bedömningen i nuläget är att påverkan kommer att ske i mindre omfattning och utan större 
olägenhet för renskötseln. 
 

Alternativ 1  
Placering av bebyggelsen i alternativ 1 bedöms inte påverka renskötseln då framförallt 
tomtmark i etapp 2 läggs närmare vattnet, möjlighet finns för renar att passera norr om 
bebyggelsen. 
 

Alternativ 2 
Husen placeras högre upp på sydsluttningen vilket ger en smalare passage norr om bebyg-
gelsen. 
 

Vägalternativ 1 
Ny väg ansluter till den enskilda vägen som finns ca 500 meter sydväst om programområ-
det. Alternativet bedöms i nuläget ha obetydlig påverkan på rennäringen. 
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Vägalternativ 2  
Ny väg ansluter till den befintlig vägen i Rattik som finns 1,5 km öster om programområdet. 
Flyttleden av riksintresse för rennäringen löper längs norra sidan av Gålggåmisvárre, förbi 
Rattik och ut över Hornavan. Alternativet kan innebära störning för renskötseln i samband 
med flytt av renar samt bete under flytt. 
 

Nollalternativet 
Skogsbruket förväntas inte påverka rennäringen. Nulägets skogsbruk fortgår, eventuellt 
enstaka fritidshus tillkommer som i mindre omfattning kan påverka renskötseln i området. 

 
Åtgärd i plan 
Åtgärder som kan vidtas i planarbetet för att begränsa eventuella negativa konsekvenser 
för renskötseln är utredning av vägsträckningsalternativen och placering av bebyggelse i 
etapp 2 med hänsyn till renarnas rörelsemönster. 
 

Övriga åtgärder 
Skoterkörning sker huvudsakligen utom programområdet och kan därmed inte regleras i 
kommande detaljplan. Skoterkörning bör hänvisas till skoterled söder om programområdet. 
 

 
Figur 3.1. Flyttled av riksintresse för rennäring 
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3.6 Miljökonsekvenser för rekreation och friluftsliv 

Nuläge 
Området är utpekat som riksintresse enligt 4:1 och 4:2 MB. Det tätortsnära läget och till-
gången på naturskön miljö gör att området kan utgöra en viktig plats för närrekreationen 
och det rörliga friluftslivet. 
 
Det bedrivs traditionellt skogsbruk i området och större delen av programområdet utgörs 
av utplanterade contortatallar. Genom området går en traktorväg som anlades vid avverk-
ningen för 20 år sedan, vägen utgår från fiskeodlingen och upphör inom fastigheten.  
 
Den jakt som berör området är främst jakt efter sjöfågel och gäss. Sådan jakt sker av en del 
medlemmar i Arjeplogs jaktvårdsförening under hösten, framförallt i samband med att få-
geln samlas för flytt. 
 
Fritidsfisket i området sker framförallt i Strömmarna som finns i Sälla och utgör en del av 
Arjeplogsströmmarnas fiskevårdsområde. 
 
Området kan troligen nyttjas som strövområde med bär- och svampplockning. Det finns 
även en vandringsled intill tjärnarna väster om programområdet som leder mot Gålggå-
misvárre.  
 

Påverkan 
Planförslagets båda alternativ bedöms ha en positiv påverkan på närrekreationen och fri-
luftslivet. I synnerhet om kommunens planer att anlägga en GC-väg runt Sälla genomförs. 
Sjöfågeljakten kan påverkas negativt av planförslaget. Inom programområdet kommer jakt-
rätten att upphävas. 
 

Bedömning av effekter och konsekvenser 
Alternativ 1  
Planförslaget ökar tillgängligheten att röra sig i området, både till fots och med cykel.  Det 
är troligt att närrekreationen och det rörliga friluftslivet ökar i området då tillgängligheten 
ökar. Alternativet innebär att traktorvägen bevaras och kan användas som en naturskön 
gångstig norr om etapp 2. 
 

Alternativ 2 
Planförslaget ökar tillgängligheten att röra sig i området, både till fots och med cykel.  Det 
är troligt att närrekreationen och det rörliga friluftslivet ökar i området då tillgängligheten 
ökar. Bebyggelsen  placeras högre upp på grund av strandskyddet och anläggs delvis på 
traktorvägen. 
 

Nollalternativet 
Nollalternativet innebär fortsatt skogsbruk med avverkning, markberedning, plantering, 
röjning och gallring. Periodvis kan skogsbruket påverka närrekreationen och det rörliga fri-
luftslivet, framförallt vid avverkning, markberedning och plantering. När nya tallar har plan-
terats är området känsligt under den tid som tallarna etablerar sig. 
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Åtgärd i plan 
För att säkerställa den allemansrättsliga tillgängligheten av strandområdet föreslås en 
gångstig anläggas trettiotalet meter från strandlinjen.  
 
I kommunens arbete med att utveckla tätorten har en gång- och cykelväg (GC-väg) runt 
sjön Sälla föreslagits för att öka tillgängligheten till rekreation i tätortens närområde. 
GC-vägen föreslås i programområdet ansluta till lokalgatan som sannolikt blir så lågt trafi-
kerad att man med säkerhet kan färdas till fots eller med cykel därefter.  
 

3.7 Miljökonsekvenser för natur- och kulturmiljö 
Programområdet ligger inom ett område utpekat som riksintresse för natur- och kulturmil-
jö. Det finns förutom riksintresset inget utpekat bevarandevärde för natur- eller kulturmiljö 
inom programområdet eller i dess direkta närhet. Landskapsbilden omfattas inte av land-
skapsbildskydd. 
 
Programområdet har inte genomgått en arkeologisk undersökning. Området utgör en 
gynnsam plats för fornlämningar och bör undersökas närmare. 
 

3.8 Miljökvalitetsnormer vattenförekomster 
Regler om miljökvalitetsnormer (MKN) utgår från ett antal EG-direktiv som föreskriver att 
miljökvaliteten ska uppgå till en lägsta angiven nivå. I Sverige regleras miljökvalitetsnor-
merna genom juridiskt bindande regler i miljöbalkens 5:e kapitel. Det finns i dag normer för 
utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Endast 
MKN för vattenförekomster bedöms relevant för planprogrammets påverkan. 
 

Nuläge 
Sjön Sälla har genom den inventering som vattenmyndigheten och länsstyrelsen utfört 
klassats som en ”kraftigt modifierad” sjö genom fysisk påverkan orsakad av vattenkraftpro-
duktion. 
 
Sällas ekologiska status har klassats som ”måttlig ekologisk status” och har fått ett gene-
rellt undantag att uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status” till 2015. Tidsfristen är 
satt till 2021.  
 
Den kemiska statusen uppnår ej god pga. kvicksilverhalten, främst orsakat av luftnedfall. 
Det är ett stort antal ytvatten som i Sverige inte uppnår god kemisk status pga. kvicksilver-
halten. Bortsett från kvicksilvret uppnår Sälla god kemisk status. 
 
Sällas ekologiska status ska förbättras och planförslaget får inte bidra till att miljökvalitets-
normen inte kan uppnås inom tidsfristen. 
 

Påverkan 
Utsläpp av orenat eller inte tillräckligt renat avloppsvatten eller förorenat dagvatten till Säl-
la kan påverka vattenförekomsten negativt.  



28 
Småhusbebyggelse Prästbordet 

Mia Gunnarfeldt 

 

Bedömning av effekter och konsekvenser 
Alternativ 1 och 2 
Miljökontoret avgör vilka krav som ska ställas på avloppsanläggningen. Hur hårda krav som 
ställs beror bl.a. på hur känslig omgivningen är och på hur många andra avloppsanläggning-
ar som finns i närheten. Utgångspunkt för kraven är Naturvårdsverkets allmänna råd 
(2006:)7 om små avlopp. 
 
En VA-utredning bör göras då det finns mer information kring markens beskaffenhet. Det 
finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten, vad som passar bäst beror på de loka-
la förhållandena. Även dagvattenhanteringen bör utredas.  
 
Med rätt teknik för rening av avlopps- och dagvatten bedöms det inte uppstå några negati-
va konsekvenser för sjön. Planprogrammet bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen 
inte kan uppnås till år 2021. 
 

Nollalternativet 
Skogsbruket förväntas inte påverka Sällas möjlighet att uppnå god ekologisk status inom 
tidsfristen. 
 
Om enstaka bebyggelse tillåts i området kan eventuellt orenat avloppsvatten påverka sjön 
negativt. 
 

Åtgärder i plan 
För att säkerställa att rätt teknik används föreslås att VA-system godkänt för platsen ska 
vara installerat före husen får uppföras.  
 
Beroende av markens naturliga förmåga att infiltrera vatten kan lösningar för dagvatten-
hantering införas i planbestämmelserna. 
 

3.9 Risker för hälsa och säkerhet 

Påverkan 
Vägalternativ 2 ligger inom den sekundära skyddszonen för vattenskyddsområdet för tätor-
tens dricksvattentäkt. Den sekundära skyddszonen är ett vattenskyddsområde enligt 7:21 
och 7:22 MB. 

 
Vattnet från Hornavan regleras vid Rattiksudden av dammar. Vintertid påverkas isen och 
det förekommer områden med öppet vatten mellan strömmarna. (Se figur 2.2). 
 
Vid utsläpp till mark och vatten av orenat eller ej tillräckligt renat avloppsvatten finns risk 
för smittospridning. 
 
Det kan förekomma höga halter av markradon i området. Vid framtagande av detaljplan för 
bebyggelse inom Arjeplogs kommun ska markradonundersökning utföras.   
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I Sädva, ca 6,5 mil väster om Arjeplog tätort finns Ringseledammen. Skelleftekraft arbetar 
för närvarande med en analys av drabbade områden vid ett dammhaveri. Vattenlinjen stiger 
ca 30 meter upp på land vid ett dammhaveri. I beräkningarna av vattenutbredningen har 
man inte tagit hänsyn till klimatförändringar. (Se figur 2.3) 
 
 

Bedömning av effekter och konsekvenser 
Nya bostadshus inom normalrisk- och högriskområden ska utföras med särskilda krav på 
grundläggningen. Visar det sig vid markradonundersökningen att en byggnad kommer att 
byggas på högriskområde ska grundläggningen ske radonsäkert.  
 

Åtgärder i plan 
För att säkerställa att rätt teknik används föreslås att VA-system godkänt för platsen ska 
vara installerat före byggnader får uppföras.  
 
Ej tillåta bebyggelse inom riskzon för översvämning orsakat av ett dammhaveri. 
 

Övriga åtgärder 
De som vistas i området bör få information om de olycksrisker som sjön Sälla medför. Detta 
kan inte regleras i detaljplan, kommunen föreslås ge lämplig information till de som vistas i 
området. 
 

3.10 Programförslaget och miljökvalitetsmålen 

3.10.1 Nationella miljökvalitetsmål 
1. Begränsad klimatpåverkan  9. Grundvatten av god kvalitet  

2. Frisk luft  10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3. Bara naturlig försurning  11. Myllrande våtmarker 

4. Giftfri miljö 12. Levande skogar  

5. Skyddande ozonskikt  13. Ett rikt odlingslandskap 

6. Säker strålmiljö  14. Storslagen fjällmiljö 

7. Ingen övergödning  15. God bebyggd miljö 

8. Levande sjöar och vattendrag  16. Ett rikt växt- och djurliv  

 

 

3.10.2 Miljömål som bedöms relevant för programförslaget 

 

Ingen övergödning  

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på män-
niskors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig använd-
ning av mark och vatten. 
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Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. Dessa 
näringsämnen hamnar i miljön till exempel genom nedfall från luften av kväveoxider från 
trafik och genom utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat. 
 

Bedömning 
Programförslaget bedöms inte motverka målet om avloppsteknik godkänd för platsen an-
vänds.  
 

Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt land-
skapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsätt-
ningar för friluftsliv värnas. 
 
Sjöar och vattendrag är viktiga för olika växt- och djurarter – den biologiska mångfalden. 
Även vi människor har nytta och nöje av dem; vi fiskar, åker båt, badar, och vi utvinner 
dricksvatten och vattenkraft.  
 

Bedömning 
Programförslaget bedöms främja friluftslivet. Vid dispens från strandskyddet ska en god 
miljö för växt- och djurlivet samt allemansrättslig tillgång till området så lång möjligt beva-
ras. 
Programförslaget bedöms inte motverka målet om avloppsteknik godkänd för platsen an-
vänds.  
 

Grundvatten av god kvalitet  
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 

Bedömning 
Programförslaget bedöms inte motverka målet om avloppsteknik godkänd för platsen an-
vänds.  
 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 

Bedömning 
Programförslaget bedöms inte motverka målet.  
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4 Rekommendationer för fortsatt planarbete 

4.1 Planprogram 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har godkänt denna handling för samråd den 19/5 2011. 
Ett samråd om planprogrammet med tillhörande MKB ska hållas med sakägarna. Handling-
arna kommer även att publiceras för allmänheten på kommunens hemsida. Genom samråd 
kan viktiga synpunkter komma till kännedom tidigt i processen och dessa är då lättare att ta 
hänsyn till. Samrådskretsen bedöms i dagsläget utgöras av: 

- Länsstyrelsen Norrbotten 

- Ägare till angränsande fastigheter 

- Samebyarna Semisjaur-Njarg och Västra Kikkejaur 

- Skellefteälvens vattenregleringsföretag 

- Arjeplogsströmmarnas fiskevårdsförening 

- Arjeplogs jaktvårdsförening 
 
När samråd är genomfört och synpunkterna har inkommit ska en samrådsredogörelse fogas 
till planprogrammet. 
Ett planprogram vinner inte laga kraft och behöver därför inte antas av kommunal nämnd 
eller fullmäktige. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplan och ses som 
en förstudie till denna.  
 

4.2 Detaljplan 
Detaljplanearbetet rekommenderas i dagsläget innefatta båda etapperna. Utbyggnaden 
kan dock ske etappvis. Detaljplanearbetet tar vanligtvis ett år att genomföra, tiden beror 
bl.a. på vilket förfarande som används. För Prästbordet kommer processen att ske enligt 
normalt förfarande då det allmänna har intressen i området. Detaljplaneprocessen ser lika-
dan ut som ovan nämnda process för planprogrammet. Efter samrådet kan ändringar i de-
taljplanen göras beroende på inkomna synpunkter, den nya versionen ställs sedan ut för 
allmänheten. En detaljplan vinner laga kraft vilket innebär att den ska antas av kommunal 
nämnd eller fullmäktige.  
 
För det fortsatta planarbetet rekommenderas i dagsläget en utbyggnad av etapperna enligt 
alternativ 1 samt vägalternativ 1 (detta förutsätter att strandskyddet kan upphävas inom 
planområdet). I alternativ 1 kan tomterna anpassas efter topografin utan att ta hänsyn till 
100-meters gränsen för strandskyddet, vilket möjliggör bästa placering. Etapp 1 rymmer i 
detta alternativ fler tomter vilket är ekonomiskt fördelaktigt. Vägalternativ 1 innebär den 
kortaste sträckan för anläggning av ny väg, den har minst negativ påverkan på renskötseln 
och anläggs inte i vattenskyddsområdet. Vägalternativ 1 är även det ekonomiskt bästa al-
ternativet. 
 
Utformningen av detaljplanen bör göras med hänsyn till de allmänna intressena som finns i 
området. Det är framförallt det rörliga friluftslivet och rennäringen som kan påverkas av 
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planen. Stranden måste förbli allmäntillgänglig och de kumulativa effekterna för rennäring-
en bör utredas närmare. Planprogrammets MKB utgör underlag för vidare arbete. 
 
Gestaltningen är viktig för att bevara områdets karaktär, viljeinriktning för utformningen 
bör vara tydlig i planbeskrivningen. Gestaltningskrav kan även infogas i planbestämmelser-
na och vinner därmed laga kraft, till skillnad från rekommendationerna i planbeskrivningen. 
Illustrationer på området bör göras i 2D, 3D och tvärsektion för att tydligt visa topografin. 
 

5 Diskussion och slutsatser 
 

Jag har under det halvår som examensarbetet pågått lärt mig mycket om planeringsproces-
sen och hur den kan se ut i verkligheten. Jag har hanterat en del problem som vanligen upp-
står inom planering av mark- och vattenanvändning och provat mig fram med olika alterna-
tiv och metoder, ständigt med ett stort stöd från beställare och handledare.  
 
Det är många moment att hantera i planprocessen, att få möjligheten att ta fram ett plan-
program och MKB har varit mycket berikande erfarenhetsmässigt. Det har varit en del mot-
gångar som hör planarbete till och som är nyttiga att lära sig hantera. Bland annat kan un-
derlagen vara bristfälliga och processen kan ta längre tid än beräknat. Det gäller att vara 
noggrann, strukturerad och kunna se alternativa lösningar för att vara effektiv och nå ett 
bra resultat. 
 
De svåraste momenten i examensarbetet har varit att beskriva påverkan, effekter, konse-
kvenser och åtgärder i MKB:n.  
 
Jag hade önskat att tiden räckt till att göra fina illustrationer på området och bebyggelsen. 
Enligt mina planer skulle illustrationer göras med hjälp av Google Earth och Sketch up, ty-
värr var materialet av sämre kvalitet vilket försvårade arbetet med illustrationerna. Några 
alternativa metoder prövades men även denna gång fick jag problem med materialet.  
 
Att ha arbetat med ett område som Prästbordet, där det i programskedet inte fanns särskilt 
mycket material, har varit värdefullt. Det har lärt mig att man inte ska ta för givet att det 
finns lättillgängligt material för all mark, som till exempel satellitbilder, att arbeta med. Det 
gör att kunskap om andra metoder för att arbeta med bland annat illustrationer och visuali-
seringar känns nödvändiga att ha. Det finns många programvaror som kan användas i pla-
neringsarbetet, ofta kan dessa kombineras för att nå bästa resultat. Bra illustrationer ökar 
läsbarheten och förståelsen för vad planen kan innebära. Det är dock viktigt att ha realistis-
ka illustrationer som visar vad planen medger.  
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6 Tidplan  
Planprogrammet ska ut på samråd under juni månad. Efter samrådet ska inkomna yttran-
den behandlas och redovisas i ett samrådsyttrande som sammanfogas med handlingarna. 
Processen med planprogram och MKB beräknas vara klar under sommaren 2011, därefter 
kan arbetet med detaljplaneläggning påbörjas. 
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