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Karta 1. Inzoomning av detaljplaneförslaget

Publicer ingst i l ls tånd:  

I samband med kandidatarbetet har publi-
ceringstillstånd erhållits från Arvidsjaur kom-
mun för publicering av kartor och fotogra-
fier. Lantmäteriet Gävle har också godkänt 
publicering av kartinformation.

Har även erhållit publiceringstillstånd från 
privata fotografer som har erbjudit mig foto-
grafier till mitt arbete. 



S A M M A N F AT T N I N G

Arvidsjaur är en tätort med årlig tillväxt och 
är av denna anledning i behov av förtätning 
av bostadsbeståndet. Båthusviken är en 
attraktiv plats eftersom den ligger vid Arvid-
sjaursjön. Sjön med omgivning är ett välkänt 
område för bland annat sitt fiskevatten men 
också för den biltestanläggning som finns där. 
Idag finns det bebyggelse i Båthusviken som 
i folkmun kallas för ”Arvidsjaurs ghetto” efter-
som fritidshusbebyggelsen är av varierande 
kvalité. Det är synd att området har denna 
prägel då Båthusviken har potential till att bli 
ett attraktivt bostadsområde. Denna potential 
grundar sig främst på dess storslagna natur.

Norrland är en plats som är rik på höga na-
turvärden och friluftslivsmöjligheter, dessa 
får inte komma till skada vilket har medfört 
att regleringen av mark- och vattenanvänd-
ningen har fått anpassa sig efter de rådande 
riksintressena. 

Rennäringen är ett stort riksintresse i Arvid-
sjaur och på flera ställen i tätorten har be-
byggelsen fått anpassat sig efter samernas 
behov. Detta kan avläsas i kommunens för-
djupade översiktskarta över tätorten. 

På grund av de riksintressen som finns längs 
vattendragen vill kommunen reglera mark- 
och vattenanvändningen. 

I dagsläget när tomterna är små och endast 
kan arrenderas, blir standarden låg på hu-
sen och tomternas skötsel. Arrendatorerna 
följer inte de kommunala regler som gäller. 
Sommarstugeägarna tänker inte alls på de 
riksintressen som finns i området utan de är 
ute efter det attraktiva läget vid Arvidsjaur-
sjön. Därför vill kommunen göra något för att 
stoppa den negativa utveckling och ett för-
sta steg är att göra en detaljplan över Båt-
husviken. 

Det attraktiva läget är också ett steg till den 
lag, landsbygdsutveckling i strandnära om-
råden; LIS, som trädde i kraft den 1 juli 2009. 
Lagen innebär att kommuner med en kraf-
tig landsbygdsutveckling ska få exploatera i 
strandnära områden för att kunna eliminera 
de avbefolkningsproblem som finns inom 
kommunen. LIS är alltså en laglig grund för 
planläggning i strandnära områden. Det att-
raktiva läget för bostäder gör också att kom-
munen ökar sin konkurrenskraft och på så 
vis kan tätorten utvecklas och utvidga sig 
geografiskt.

Ett annat alternativ för en tätort att utveck-
las, förutom det strandnära läget, är att 
ändra bostadsform. Båthusviken är idag 
ett fritidshusområde med en låg standard. 
Kommunen ska göra dessa arrenderings-
tomter till försäljningsbara tomter och det 
ska finnas möjlighet till permanentboende. 

En sådan omvandling skulle kunna utveckla 
den kommunala verksamheten och Arvid-
sjaurs befolkningstillväxt skulle öka kontinu-
erligt under året istället för tillfälliga toppar 
under sommarsäsongen.
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1 . I N L E D N I N G

1.1 Syfte

Syftet med kandidatarbetet är att utforma 
en detaljplan över området Båthusviken i 
Arvidsjaurs tätort. En ny detaljplan ska möj-
liggöra en utveckling som ska motverka 
avbefolkningen i glesbygden. Förslaget till 
detaljplan kommer att vara det första under-
laget till en politisk diskussion av planom-
rådet, för att sedan gå vidare till samråd1.

1.2 Problembeskrivning

Arvidsjaur är en ort i Lappland med en 
årlig befolkningstillväxt på 10% och 15  
nya arbetstillfällen (Arvidsjaur kommun 
2010). Det sker förtätning av bostadsbe-
stånd i kommunen, speciellt i Arvidsjaur 
tätort och det kommer i framtiden att ex-
ploateras flera bostadsområden med fler-
bostäder och småhus (Arvidsjaur 2002). 

Exploateringen av mark som sker är en ut-
veckling som ska motverka avbefolkningen i 
glesbygden2 . Med den nya lagen om lands-
bygdsutveckling av strandnära områden som 
trädde i kraft den 1 juli 2009 har kommuner 
med en stark landsbygdsutveckling fler möj-
ligheter att upphäva dispensen om strand-
skyddet. Det medför att landsbygdskom-
muner kan använda lagen som grund för att 
bebygga och omvandla befintliga bostadsom-
råden som ligger inom strandnära områden. 
   
1Cecilia Reinestam, Planingenjör, e-mail 2011-02-07
2Cecilia Reinestam, Planingenjör, e-mail 2011-02-07

1.3 Frågestäl lning

1. Med hänsyn till riksintressena och  
 strandskyddet; hur kommer ett så- 
 dant bostadsområde att se ut?
2. Vilka förändringar har gjorts under  
 arbetsprocessens gång för att kunna  
 anpassa bostadsområdet efter  
 de kriterier som finns för LIS   
 och riksintressen, men ändå passa  
 in i områdets egenskaper?

1.4 Teori

Båthusviken består idag av små fritidshus-
tomter som ägs av kommunen, dessa arren-
deras ut till privatpersoner och föreningar. 
Kommunen vill omvandla fritidshustomterna 
till försäljningsbara tomter, där det ska finnas 
möjlighet till permanentboende. Denna teori 
om omvandling av olika former av bebyg-
gelse grundar sig på forskningen som Ing-
rid Persson har gjort i sin doktorsavhandling 
”Fritidshuset som planeringsdilemma” från 
2011. Ingrid Persson berättar om att omvand-
lingen har funnits inom kommunverksamhe-
ten sen början av 1990-talet. Majoriteten av 
Sveriges kommuner är positiva till omvand-
lingen och hjälper gärna till med de resurser 
som behövs för att förenkla omvandlingen 
från fritidshusboende till permanentboende 
och vice versa (Persson 2011 s.79). Med 
tanken på den växande befolkningen som 
sker i Arvidsjaur (Arvidsjaur kommun 2010) 

I den nya lagen tas det också hänsyn till de 
regionala skillnader som finns i Sverige både 
när det gäller bebyggelsegrad och bebyg-
gelsetryck. Fler människor får chansen att 
ha ett strandnära boende utan att naturens 
eller allmänhetens intressen till stranden ska 
komma till skada (Miljödepartementet 2009). 

Båthusviken ligger vid Arvidsjaursjön. 
Sjön är ett riksintresse. Vilket innebär att 
kommunen ska ta hänsyn till de allmänna 
intressena vid en planläggning enligt Plan- 
och bygglagen, PBL, kap 2 och MB kap 3 
och 4 (SFS 1998:808; 2010:900). 

Arvidsjaur Kommun skriver i översiktspla-
nen att all samhällsplanering i kommunen 
ska ha en ekologisk utgångspunkt och med 
hjälp av översiktsplanen få kännedom om 
vilka områden som är känsliga för åtgärder 
i kommunen. Kommunen anser även att 
friluftsliv är viktigt att bevara vid tätorter och 
därför ska dessa områden beaktas (Arvid-
sjaur 2002 s.17-18,20). Båthusviken är ett 
sådant område. 
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kan omvandlingen från fritidshusboende till 
permanentboende påverka kommunens be-
slut om att satsa på permanentboende istäl-
let för fritidshusboende. I översiktsplanen 
skriver kommunen också att efterfrågan på 
fritidshus inte är stor och vill därför satsa på 
permanentboende  (Arvidsjaur 2002 s.33). 

1.5 Avgränsning

Kandidatarbetet avgränsas genom att ta 
fram ett underlag och utforma en detaljplan 
som gestaltar ett attraktivt boende vid Arvid-
sjaursjön. Detaljplaneförslaget ska påvisa en 
omsorgsfull planering med den ekologiska 
utgångspunkten som Arvidsjaur kommun har 
framställt i sin översiktsplan (Arvidsjaur 2002 
s.20). I dagsläget är planområdet uppdelat till 
10-15 tomter, men hela området utnyttjas inte. 

1.6 Metod

1.6.1 Förberedande arbete
Litteraturen granskades förberedande innan 
resan till Arvidsjaur vilket ledde till att arbe-
tet kunde påbörjas direkt. Lokal litteratur rö-
rande rennäringen och Arvidsjaur kommun 
utnyttjades också vid skrivandet.

Förutom litteraturstudierna var GIS analyser-
na ett viktigt förberedande arbete inför resan 
till Arvidsjaur. Analyserna gjorde att kunska-
pen om de riksintressen som fanns uppkom 
och det hjälpte mig med valet av litteratur till 

kommunens planingenjör hade. När frågor 
har uppstått om området eller om detalj-
planering har de gett mig tips och råd om 
detaljplanering. De har inte haft något infly-
tande på mitt arbete utan jag har gjort all-
ting själv och det är mina egna reflektioner 
och kommentarer. Det kan den Tekniska 
avdelningen i Arvidsjaur kommun intyga!

kandidatarbetet. 

1.6.2 Inventer ing
Redan första dagen var Båthusviken ett 
välbesökt område för inventering och 
granskning. Det Tekniska kontoret förkla-
rade tidigt i arbetsprocessen Båthusvikens 
utveckling den senaste tiden och det lig-
ger som grund i mina reflektioner och kom-
mentarer i kandidatarbetet. Inventeringarna 
gjordes självständigt under min lediga tid. 

1.6.3 Möten
Lantmäteriet och Länsstyrelse Norrbotten 
har varit till god hjälp när det gäller riksintres-
sen, tomtindelningar och byggrätter. Arvid-
sjaurs utvecklingsgrupp har fått yttra sig om 
den friluftsanläggning som har skissat fram.

1.6.4 Mit t  och Arvidsjaur  
kommuns arbete
För fyra år sedan tog planingenjören upp  
områdets utveckling för kommunstyrelsen, 
eftersom hon anser att området är en skam-
fläck för tätorten. De har inte haft tid att kom-
ma fram till ett förslag och eftersom jag sökte 
en praktik/kandidatarbeteplats tyckte dem att 
detta var ett ypperligt tillfälle och se vad någon 
utifrån kunde göra med Båthusviken. Försla-
get är ännu en vision över vad som kan gö-
ras med området. Till hösten kommer försla-
get att initieras för kommunens politikerna. 
Arvidsjaur kommun gav mig fria händer 
och lika mycket tillgång till information som 
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2 . A N A LY S

2.1.1 Arvidsjaur

Arvidsjaur ligger i mittersta Lappland mel-
lan Skellefteå- och Arjeplog kommun. Or-
tens namn är ett försvenskat namn från det 
umesamiska namnet árviesjávrrie vilket be-
tyder den givmilda sjön. Arvidsjaur kommun 
är en skogskommun med ett flertal natur-
värden och är ett uråldrigt hem för skogs-
samer. Kommunen har påverkats mycket 
av den samiska kulturen (Ramselius 1920 
s.51, Entreprenörcentrum 2010). Arvidsjaur 
var ett sameland tills de första nybyggarna 
kom 1757. Det finns bevis på att samerna 
har bott här långt innan medeltiden efter de 
arkeologiska utgrävningar som har gjorts 
i kommunen (Arvidsjaur Kommun 2010). 

2 . 1  H i s t o r i k
Arvidsjaur var en kyrkostad som männis-
kor kom och bebodde under kyrkhelger 
och marknader. Kyrkostaden bestod utav 
tre ”städer”. En av dem är Lappstaden som 
idag fortfarande finns kvar. Lappstaden är 
den äldsta samiska kyrkostaden och står för 
ett starkt minne av den skogssamiska kultu-
ren. De andra är Borgarstaden och Bondsta-
den som inte finns kvar idag men det finns 
anor som gatorna Bondegatan, dagens 
Storgatan, och Borgargatan. På 1700-talet 
låg dessa kyrkostäder väster om dagens 
läge vid korsningen Arvidsjaur-Arjeplog-
Jokkmokk. 1820 flyttades kyrkostäderna till 
dagens läge inne i Arvidsjaurs tätort (Ar-
vidsjaur Kommun, Lundqvist 1981, 2010). 

1990 etablerades Arvidsjaurs flygplats med 
tanken att kunna bedriva reguljär flygtrafik 
mellan Arvidsjaur och Stockholm. Nio år se-
nare tillkom flyggymnasiet (Arvidsjaur Kom-
mun, Lundqvist 1981,2010). 

Det är 6 599 invånare i Arvidsjaur kommun 
varav 4 666 invånare bor i tätorten. Den 
minsta tätorten som de har i kommunen är 
Abborrträsk tätort och där bor det 135 per-
soner (Arvidsjaur Kommun 2010).  

Foto 3. Lappstaden 2011
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 1. Storstämningshelg 1960
Fotograf: Iwe, Norra Västerbotten

Foto 2. Lappstaden 1871
Fotograf: Lotten von Düben
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2.1.2 Båthusviken

Förr i tiden var det kyrkan som ägde marken vid Arvidsjaursjön. 
1970 köpte kommunen genom kommunalrådet Sten Leastadius 
området och sen dess har kommunen ägt marken3. Båthusviken 
består av fritidshustomter som arrenderas ut till privatpersoner och 
föreningar. I folkmun kallas det för ”Arvidsjaur ghetto”4. 

Att hyra en av tomterna kostar det mellan 1 och 575 kr per år. Skälet 
till det låga priset är att norrlänningar generellt anser att de redan 
har så mycket mark och av den anledningen inte har något emot 
att dela med sig av den5. De arrenderingsgränserna som existerar 
idag är antagna av Arvidsjaur kommun för länge sedan när beho-
vet av gränser uppstod då det rådde osämja bland de boende6.  

Båthusviken

   
3Per Lidström, Utredningsingenjör, möte 2011-04-05
4Cecilia Reinestam, Planingenjör, samtal 2011-03-29
5Cecilia Reinestam, Planingenjör, samtal 2011-03-29
6Kjell Sundström, Projektöringenjör, möte 2011-04-05

Karta 2. Arvidsjaur tätort
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Bebyggelsen utgörs av både villaområden och 
småskaliga flerbostadshus. Villorna och fler-
bostäderna längs Storgatan utgörs främst av 
träbebyggelse, men det finns också något en-
staka tegelhus, 2-3 våningar. De flerbostads-
hus som ligger utanför Storgatan är antingen 
av tegel eller puts, 3-4 våningar. Torget, vid 
Storgatan, som finns är mycket stort och runt-
omkring finns det flerbostadshus i tegel med 
antingen handel eller kontor på markplan och 
bostäder på de resterade våningarna. Tor-
get används som mötesplats för de som be-
söker Arvidsjaur men även för dem som bor 
här. I kanten av torget finns gatuköket Sibylla 
och i mitten av torget en stor bil parkering. 
Arvidsjaur har en vacker träkyrka som invigdes 
1903. 

2.2.1 Arvidsjaur

2.2.1.1 Bebyggelse  och dess  
s t ruktur

Strukturen på bebyggelsen i Arvidsjaurs 
samhälle är blandad. Den äldre delen av 
Arvidsjaurs samhälle utgörs av ett rutnäts-
system, ett exempel på detta är Storgatan. 
Denna gata finns mitt i tätorten och på både 
sidorna av gatan finns det ett rutsystem. I den 
nya delen av Arvidsjaur, som ligger nordöst 
om den äldre delen, finns det slingriga gator. 
Det vill säga den nya delen av staden har 
inte samma struktur som det gamla rutnätet 
har. En teori om de slingriga gatorna är att 
de har anpassat sig efter den kuperade to-
pografin som finns i de berörda områdena.

2 . 2  I N V E N T E R I N G

Foto 7. Flerbostadshus vid Västra Skolgatan
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 6. Arvidsjaur kyrka
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 5. Arvidsjaur centrum
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 4. Småhusområde längs Ringelvägen
Fotograf: Angelika M.Holmqvist
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2.2.1.2 Grönområde/Fri luf ts l iv

Tätorten ligger i en dal vid Prästberget och 
Vittjåkk-Akkanålke. Runt om hela tätorten lig-
ger det tjärnar och norr om Arvidsjaur ligger 
Arvidsjaursjön, där mitt planområde befinner 
sig. När det gäller topografin i tätorten finns det 
inga större höjdskillnader. Det är Prästberget 
och Vittjåkk-Akkanålke som är de största fjäl-
len vid Arvidsjaur. De används som skidan-
läggningar under vinterperioden och på som-
rarna finns det vandringsleder i fjällområdena.

Under vinterperioden är skoter ett populärt 
fordon. Det finns ett stort antal skoterleder i 
och utanför tätorten. 

2.2.1.3 Verksamheter och 
offentliga platser

Arvidsjaur affärsgata är Storgatan där de 
flesta verksamheterna befinner sig vid. Där 
går det dagligen stora mängder trafik; tunga 
lastbilar samt personbilar. I utkanten av tät-
orten ligger militäranläggningen K4 som är 
en stor del av Arvidsjaurs utveckling. Trots 
sina nedskärningar är anläggningen popu-
lär bland svensk militär, bland annat för sin 
höga standard på utbildningen. 

För att vara en liten tätort i Sverige finns det 
en del offentliga verksamheter och bra mö-
tesplatser. Mitt i tätorten står kommunhuset. 
Mitt emot kommunhuset står medborgarhu-
set som innehåller biograf, teaterlokal och 
bibliotek. Medborgarhuset är en viktig plats 
för dem som bor här, eftersom det samlas 
både gamla och unga för de olika aktivite-
terna som arrangeras. Arvidsjaur har också 
vårdcentral med helikopterplattform, flera 
ålderdomshem, Volvo, Hertz, bostadsfö-
retag, hotell, ICA, Coop, klädaffärer, ban-
ker, samebutik, kontor för olika partier, res-
tauranger, minilivs, litet externt köpcenter, 
Statoil och flygplatsen för att nämna några. 

Foto 10. Medborgarhuset
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 9. ICA längs Storgatan
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 8. Nyborgstjärn med Prästberget i bakgrunden
Fotograf: Angelika M.Holmqvist



2.2.2 Båthusviken

2.2.2.1 Bebyggelse  och
verksamheter

Bebyggelsen på området är fritidshusbebyg-
gelse som nämnts tidigare och standarden 
är inte hög. Känslan är att man betalar för sitt 
arrende och sedan passar in ett hus eller ett 
skjul som har lämplig storlek med tomtens are-
al. Vare sig om det är sommar- eller vintertid 
ser tomterna ut som soptippar. Det ger inget 
trevligt intryck vilket är synd då platsens ut-
sikt utgörs av en vacker och storslagen natur.

Båthusviken ligger vid en biltestanlägg-
ning som anlägger isbanor på Arvid-
sjaursjön. Verksamheten sker på vintern 
och stör inte området. På sommaren har 
Swergo en småbåtshamn där de hyr ut 
båtplatser till allmänheten. Småbåts-
hamnen ligger vid nedfarten till biltestan-
läggningens isbana. 

En sportflygklubb har sin flygbrygga i Ar-
vidsjaursjön.

Foto 14. Infarten till biltestanläggningen
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 13. Båthusviken
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 12. Båthusviken
Fotograf: Cecilia Reinestam

Foto 11. Båthusviken
Fotograf: Cecilia Reinestam 12



2.2.2.2 Vegetat ion/Fri luf ts l iv  och 
t i l lgängl ighet

Området är 6.54 ha stort och består av tall-
skog. Majoriteten av arealen inom planområ-
det är bra byggmark. Mittpartiet utgörs av ett 
sankmarksområde som är dyrt att bygga på. 
Som bilderna visar är det en mycket fin natur 
sommartid med lingon- och blåbärsris samt de 
växter som hör till tallskogens vegetation. Det 
finns också en del vandringsstigar i skogen 
som på vintrarna förvandlas till skoterleder. 

Det är en god tillgänglighet till området. 
Vägarna till området är breda och fina 
men smalnar av inne på planområdet 
till en smal skogbyväg. Det finns dess-
utom inga mötesplatser för bilisterna.

Foto 15. Båthusviken
Fotograf:Cecilia Reinestam

Foto 16. Båthusviken
Fotograf: Cecilia Reinestam 13

Foto 17. Borgargatan ner till Båthusviken
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 18. Den smala skogbyvägen i Båthusviken
Fotograf: Angelika M.Holmqvist



2 . 3  R I K S I N T R E S S E

2.3.1 Allmänt  om r iksintresse 
vid exploater ing

Vid prövning av exploatering i ett riksintres-
seområde ska MB, 1998:808, beaktas till-
sammans med andra lagar, exempelvis väg-
lagen och lagen om byggandet av järnväg, 
som komplement i den kommunala fysiska 
planeringen (Naturvårdsverket 2005 s.39). 
Riksintressena styrs främst av hushållsbe-
stämmelserna från MB. Speciellt från MB 
kap 3, vilket innebär att skydda den miljö 
som anses vara värdefull på grund av de 
natur- och kulturmiljöer som finns och att 
den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Områden som är av riksintresse ska skyd-
das mot åtgärder som kan skada deras 
värden (Naturvårdsverket 2005 s.18-19).

Ett annat kapitel som är intressant när det 
gäller riksintresse är MB kap 4 som pekar ut 
hela områden på grund av den mångfald på 
de natur- och kulturvärdena som finns. Natura 
2000 områdena räknas in som ett riksintresse 
enligt MB kap 4 §§ 1 och 8. §§ 1 och 8 anger 
användningen av mark och vatten som kan 
påverka ett naturområde, vilket registrerats 
enligt MB kap 7 § 27 första stycket. Den krä-
ver att verksamheter som söker tillstånd för 
exploatering ska tillgodose MB kap 7 § 28a. 
För att exploateringen ska godkännas 
krävs det att verksamheten som ska ut-
föras inte skadar de värden och inte med-
för störningar på de arter som finns i 
området (Naturvårdsverket 2005 s.22).

För att kunna bedöma att verksamheten är i 
enlighet med MB kap 3 § 6 ska en analys gö-
ras som beskriver vilka naturvärden som finns 
på området (Naturvårdsverket 2005 s.26).

När det gäller avgränsning av ett område med 
ett riksintresse är det kommunens ansvar att 
ange gränserna i samband med ett planlägg-
ningsarbete (Naturvårdsverket 2005 s.26). 
Då ska kommunen utgå från de värden som 
är motiverande för att ett område ska vara 
ett riksintresse. Kommunens ansvar lyfts 
fram när det gäller att peka ut de områden 
som är känsliga och har ett stort intersse för 
de berörda (Naturvårdsverket 2005 s.33). 

Översiktsplanen ska beskriva de miljö- och 
riskfaktorer som kan påverka området om det 
har exploateras i enlighet med MB kap 3 och 
4 och det ska framgå hur kommunen kommer 
att arbeta med dessa områden (Naturvårds-
verket 2005 s.29). Avgränsning när det gäller 
vattendrag, sjöar och havsområden är speci-
ella när det kommer till riksintresse eftersom 
ett vattenområde kan automatiskt bli ett riks-
intresse trots att kärnområdet ligger på mils 
avstånd. Ett ingrepp längre upp i älven kan 
påverka området längre ner, därför betrak-
tas hela vattenområdet som ett riksintresse. 
Även strandkorridorer räknas in som ett riks-
intresse (Naturvårdsverket 2005 s.33-34). 
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Foto 19. Byskeälvens mynning
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

De värden som befinner sig i ett område med 
ett riksintresse kan vara en äldre värdefull be-
byggelse eller, som Båthusviken i Arvidsjaur, 
en variation i odlingslandskapet som ådaga-
lägger de brukningsformer som fanns inom 
jord-, skogs- och fiskebruk förr i tiden (Natur-
vårdsverket 2005 s.31). Kriterierna för ett riks-
intresse för naturvärde är att de klarlägger de 
viktigaste skedena när det gäller natur- och 
kulturlandskapets utveckling. Naturvärden kan 
även vara ett område som är ostört och att 
det innehåller ett flertal växtarter och en stor 
mångfald bland flora och fauna. Den grund-
läggande förutsättningen är att riksintresse för 
naturvärde inte ska försämras eller försvinnas 
genom en exploatering. Det är viktigt att kunna 



Vid lokalisering av plats ska lokaliseringsprin-
cipen tillämpas tillsammans med MB kap 2 
§§ 4 och 7. Den innebär att lokaliseringen av 
åtgärden ska tillämpas med det minimalaste 
intrång och olägenhet för både människans 
och djurens miljö och hälsa. Den lokalise-
ring som anges ska också kunna gå i enlig-
het med MB kap 3 och 4 och kommunens 
översiktsplan (Naturvårdsverket 2005 s.40). 
För att en exploatering ska ske i ett område 
med riksintresse för naturvård, ska det vara 
bedömt att det verkligen behövs för kommu-
nen. Uppfyller kommunen inte de kriterierna 
kan dispensen för utveckling av området 
inte beviljas (Naturvårdsverket 2005 s.44). 
I Arvidsjaur är skälet till denna exploatering 
av Båthusviken är att det är en landsbygds-
utveckling (Naturvårdsverket 2005 s.50). 

Båthusviken präglas av riksintresse för 
naturmiljö och rennäring. Vid en bedömning 
om åtgärden påverkar området och dess 
värden negativt kan dessa frågor ställas:
1. Påverkar åtgärden negativt de 
 värden som motiverar området   
 att vara ett riksintresse för natur-  
 vård?
2. Påverkar åtgärden negativt den 
 känsliga vegetationen och djurlivet? 
3. Påverkar åtgärden negativt de sär- 
 skilda strukturer och funktioner för  
 växt- och djurlivet?
4. I vilken omfattning kommer åtgärden  
 att påverka området negativt?
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5. Skapar åtgärden barriärer för växt-  
 och djurlivet i området?
6. Kan återhämtning ske när åtgärden  
 har gjorts?
7. Finns det risk för andra åtgärder på  
 det område som ska exploateras?
(Naturvårdsverket 2005 s.50)

Genom den här analysen visas det hur käns-
liga och sårbara dessa områden är. Det som 
är avgörande för ett beslut är hur stor skada 
gör åtgärden på området. Därför ska alltid 
en bedömning göras i de enskilda fallen. En 
påtaglig skada för området är om det uppstår 
störningar som innebär att djur- och växtlivet 
inte kan leva sin naturliga miljö eller att åtgär-
den eliminerar de olika landskapstyperna, 
naturtyperna, geologiska särdragen och fri-
luftsvärdena (Naturvårdsverket 2005 s.51). 
När det gäller mindre ingrepp på ett område 
ger det inga större skador på värdena, sam-
manfattningsvis resultera i en större påver-
kan än vad bedömningen först påvisade. Ett 
ingrepp i ett mindre område kan ge kraftigare 
skador än om samma åtgärd hade gjorts i ett 
större område. En exploatering på ett område 
med riksintresse behöver inte vara negativt. 
Med en väl genomförd åtgärd med god pla-
nering kan effekten på naturvärdena mins-
ka avsevärt (Naturvårdsverket 2005 s.52). 

reglera markanvändningen i planläggnings-
processen (Naturvårdsverket 2005 s.37). 
För exploatering i områden som är ett riksin-
tresse ska det utföras en värdebeskrivning. 
Denna är ett underlag som styr bedöm-
ningen och anger vilka åtgärder och ingrepp 
som kommer att skada området vilket kan 
leda till att exploatering inte bör tillåtas. 
På detta sätt ska exploateringsåtgärden 
kunna regleras. Värdebeskrivningen gör 
det lättare för oss planerare att förstå vilka 
värden det är som ska bevaras, vilket leder 
till att riksintresset kan bestå. För  att  un-
derlätta exploateringen ännu bättre ska det 
finnas ett registerblad som berättar om de 
värden som finns i området och varför det är 
ett riksintresse. Detta ska ingå i planerings-
underlaget (Naturvårdsverket 2005 s.35). 
Ett område som är utpekat som ett riksin-
tresse behöver det inte betyda ett stopp för 
exploatering. Ett utpekande är inget bindan-
de beslut i en prövningsprocess utan det är 
en upplysning över vilka värden som finns i 
området (Naturvårdsverket 2005 s.39). Vid 
en exploatering eller en annan åtgärd ska 
prövningen gå i enlighet med MB kap 1 och 
2. När det gäller riksintresse i detaljplan ska 
det i planbeskrivningen förklaras hur mark-
användningen ska utvecklas och vilken ska-
da åtgärden kommer att orsaka. Anser Läns-
styrelsen att kommunen inte har redovisat 
riksintresset i detaljplanen kan de upphäva 
beslutet om exploatering av området (Natur-
vårdsverket 2005 s.46, SFS 2010:888).



2.3.2 Arvidsjaur

Arvidsjaur är en tätort med mycket historia 
från Nybyggartiden och den äldre samiska 
kulturen. Det finns också många höga na-
turvärden som de fjällområden som omger. 
De har två riksintressen och ett Natura 2000 
område; Byskeälven och rennäringen. Ar-
vidsjaursjön är ett riksintresse. Det beror på 
att Byskeälven, som har sin mynning i södra 
delen av sjön, är ett riksintresse och med 
automatik påverkar regleringen även Arvid-
sjaursjön. Båthusviken som planläggs ligger 
i Byskeälvens område för riksintresse. Det 
andra riksintresset är rennäringen. Skogs-
samerna använder Arvidsjaursjön som för-
flyttningsled för renarna under våren och 
skogsmarken söder om bostadsområdet un-
der hösten. 
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2.3.2.1 Rennäringen

Arvidsjaur Kommun är ett område där skogs-
samerna har sina åretruntmarker. Det finns 
två olika sorters marker och den första är 
åretruntmarker och den andra är vinterbe-
tesmarker där betet sker mellan 1 oktober 
till 30 april (Gustavsson 1989 s.12). De fy-
siska planerarna måste förstå rennäringens 
behov för att på ett riktigt sätt kunna reglera 
mark- och vattenanvändningen i exempelvis 
kalvningsområden (Gustavsson 1989 s.69).

Vid planering av ett område som är ett riks-
intresse för rennäringen, exempelvis Båt-
husviken, är det mycket viktigt att hänsyn 
tas till rennäringens behov och intresse. Om 
detta inte görs kan de negativa effekterna 
överta deras behov som exempel att de inte 
har tillräckligt med arealer mark att kunna ut-
föra sitt jordbruk på (Gustavsson 1989 s.33).  

I Arvidsjaur är det samebyarna Västra Kik-
kejaure och Östra Kikkejaure som utövar 
rennäring.  

Foto 20. Samekontoret
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 21. Ren flytten på Arvidsjaursjön
Fotograf: Angelika M.Holmqvist

Foto 22. Samisk souvenirbutik
Fotograf: Angelika M.Holmqvist
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2.3.2.2 Byskeälven

Byskeälvens mynning befinner sig i södra 
delen av Arvidsjaursjön och är ett riksintres-
se när det gäller naturvärde. Det är också ett 
Natura 2000 område. 

Byskeälven består av källsjöarna Västra 
Kikkejaure, Arvidsjaursjön, Kilver och älv-
sträckan från Kilver till mynningen vid Bot-
tenviken utanför Skellefteå. Byskeälven är 
landets näst största skogsälv och är opå-
verkad av den storskaliga exploateringen 
av vattenkraft som har skett genom åren i 
Sverige. Älven har en lång historia bakom 
sig och det kan påvisas genom de arkeo-
logiska fynd som gjorts. Exempel på det är 
den fångstkultur som härstammar från sten-
åldern (Länsstyrelsen Norrbottens län 1982 
s.15, Arvidsjaur 2002 s.22). Den vegetation 
som finns längs älvsträckan är artrik och 
väldigt varierande. Det finns goda stammar 
av lax och havsöring och älven är känt för 
att vara ett bra fiskevatten (Länsstyrelsen 
Norrbottens län 1982 s.16, Arvidsjaur Kom-
mun 2011). Det finns också en utterstam, 
bävrar och flodpärlsmusslor längs ett av 
biflödena till Byskeälven. Älvdalen som går 
längs hela älven har tydliga spår av ishavs-
smältningen (Arvidsjaur kommun 2011). 

Utmed Arvidsjaursjön och Kliver finns det en 
milslång rullstensås, morän, som nästan de-
lar av hela Kliversjön och bildar holmar runt 
Arvidsjaursjön (Länsstyrelsen Norrbottens 
län 1982 s.23, Arvidsjaur kommun 2011). 

Karta 3. Karta över riktsintresseområdet, Byskeälven
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2 . 4  L A N D S B Y G D S U T V E C K L I N G  I  S T R A N D N Ä R A O M R Å D E N  ( L I S )

2.4.1 Allmänt  om strandskydd

Strandskyddet syftar till att på lång sikt  tryg-
ga allmänhetens tillgång till de strandnära 
områdena. Detta görs genom allemansrät-
ten. Stränderna är intressanta eftersom de 
har många olika värden och funktioner från 
ett ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och ett 
socialt perspektiv. Stränderna skapar många 
upplevelser genom den fina utsikten. Den ger 
också möjligheter till att utföra olika sorters 
aktiviteter som exempelvis beachvolleyboll  
(Naturvårdsverket 2009 s.11). Det är viktigt 
att behålla de mindre obebyggda delarna av 
de hårdexploaterade insjöarnas stränder och 
kustområden (Naturvårdsverket 2009 s.34). 

2.4.2 Strandskyddets  förändring 

Förändringar som gjordes på strandskyddet 
syftade till att skapa möjligheter till att främja 
utvecklingen av landsbygdsområden som har 
stor tillgång till strandområdena men som inte 
har en hög exploateringsgrad (Naturvårds-
verket 2009 s.12). Genom denna förändring 
blir strandskyddet mer ändamålsenlig och 
uppfyller behovet av att kunna förbättra det 
i landsbygdskommuner. Även behovmäs-
sigt kunna skapa en förbättring i landskaps-
kommuner. Samtidigt från ett långsiktligt 
perspektiv skydda strändernas höga natur- 
och friluftsvärden och öka den lokala och 
regionala inflytandet över fastställandet av 
strandskyddet (Naturvårdsverket 2009 s.12). 

Kommunerna ska med den nya lagen som 
trädde i kraft den 1 juli 2009 ange dessa om-
råden som är intressanta för landsbygdsut-
vecklingen. Det ska redovisas i en översikts-
plan. Kommunen får upphäva strandskyddet 
i detaljplanen (Naturvårdsverket 2009 s.12). 
Kommunens översiktsplan ska vägleda i be-
slutet om att upphäva eller dispensera strand-
skyddet. Den ska visa kommunens planer för 
stränderna och planlägga deras mark- och 
vattenanvändning (Naturvårdsverket 2009 
s.16). Vid utpekandet av områdena som är 
intressanta ska bestämmelserna om hushåll-
ning av mark- och vattenområden i MB kap 
3 och 4 tillämpas (Naturvårdsverket 2009 
s.20). För att underlätta för kommunerna är 
det positivt om de kan relatera dessa om-
råden med det övergripande förhållningssätt 
som finns i de kommunala och regionala pla-
nerna. Det underlättar exempelvis analysar-
betet under en planläggning (Naturvårdsver-
ket 2009 s.21). När en kommun redovisar de 
områden som är intressanta för landsbygds-
utvecklingen upphävs inte strandskyddet 
automatiskt, utan den processen görs först 
i planskedet (Naturvårdsverket 2009 s.53). 

De viktigaste i förändringarna av strand-
skyddet är:
1. Strandskyddet har stärkts genom   
  precisering av upphävandet 
 eller dispensen i detaljplan och 
 att högexploaterade tätorts- och   
 kustområden har tagits ifrån rätten 

 att exploatera i strandnära  områden.
2. Kommuner har huvudansvaret för att  
 kunna besluta om upphävning   
 och dispenser av strandskyddet i   
 detaljplan.
3. Översiktsplanen ska ange de områ- 
 den som är intressanta för en åtgärd  
 som är i ett strandnära område.
4. En fri passage ska lämnas till allmän- 
 heten och för att kunna skapa en god  
 livsmiljö för växt- och djurlivet. 
5. Upphävs eller förändras detaljplanen 
 ska strandskyddet automatiskt 
 återintas. 
6. Vid en kommunal planering ska   
 Länsstyrelsen bevaka riksintressena  
 och vid behov kunna bepröva kom 
 munens beslut om upphävning eller  
 dispens om strandskyddet. 
 (Naturvårdsverket 2009 s.12-13)

2.4.3 Fria  passager

För att kunna säkerställa allmänhetens och 
växt- och djurlivets rätt till stranden ska det 
finnas fria passager ner till stranden men 
också längs strandkanten (Naturvårds-
verket 2009 s.14). Går det inte på grund 
av åtgärdens funktion gäller inte regeln 
om fria passager enligt MB kap 7 § 18f. 
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De fria passagerna ska upplevas lämp-
ligt stora för att inte skrämma bort de som 
vill använda dem. De ska anpassas ef-
ter områdets miljö och topografi (Natur-
vårdsverket 2009 s.77). På de fria pas-
sagerna gäller fortfarande strandskyddet 
även om resten av området har fått det 
upphävt (Naturvårdsverket 2009 s.79).

2.4.4 Landsbygdsutveckl ingen

Förändringen av strandskyddet bidrar till 
en utveckling av landsbygden eftersom 
det bidrar till att verksamheter och bebyg-
gelse kan exploateras på attraktiva platser 
inom kommunen. Åtgärden kan ge kom-
munen långsiktliga och positiva effekter på 
sysselsättningen och bidrar till att kunna 
upprätthålla servicen inom orten. För att 
kunna upprätthålla den goda livsmiljön ska 
det finnas goda möjligheter för allmänhe-
ten och växt- och djurlivet att nå strandom-
rådet (Naturvårdsverket 2009 s.14). På så 
vis kunna utveckla en mer aktivt konkur-
rensfördel som ett strandnära boende kan 
innebära för en kommun. Regleringen kom-
mer att hjälpa till att öka förutsättningarna 
för nya verksamheter och bostadsområden i 
landsbygden (Naturvårdsverket 2009 s.18).

I kommuner som inte har ett stort antal in-
vånare kan denna kombination av åtgärder 
behövas för att kunna anpassa sig efter sä-
songerna, vilket resulterar en bättre lönsam-

het. De olika boendeformerna gör också att
kommunen kan upprätthålla det personliga 
och ekonomiska underlaget som behövs för 
att kunna ha kvar den kommersiella och of-
fentliga servicen i orten (Naturvårdsverket 
2009 s.19).  

För att kunna tillfredsställa kriterierna som 
upphäver eller dispenserar strandskyddet 
ska MB kap 7 § 18 tillämpas (Naturvårds-
verket 2009 s.16). Det innebär att Läns-
styrelsen i enskilda fall får besluta om att 
upphäva strandskyddet om området saknar 
starka skäl för att tillgodose strandskyd-
dets syfte och i enlighet med PBL ska det 
omfattas av en detaljplan (SFS 1998:808). 
Inom LIS områden finns det två förutsätt-
ningar som nämns i MB kap 7 § 18c som 
ska godkännas för att kunna upphäva eller 
dispensera strandskyddet och de är:
1. Det ska finnas särskilda skäl för   
 denna åtgärd.
2. Strandskyddets syfte ska inte påver- 
 kas, vilket menas att kontakten mel- 
 lan strandområdet och växt- och   
 djurlivet och allmänheten inte 
 ska skadas. 
(Naturvårdsverket 2009 s.34-35). Ett områ-
de som är ett Natura 2000 område krävs det 
tillstånd enligt MB kap 7 § 28a (Naturvårds-
verket 2009 s.36). 

2.4.5 Särski lda skäl  för  
LIS områden

MB kap 7 § 18c beskriver de särskilda skä-
len som beaktar strandskyddet inom ett LIS 
område (Naturvårdsverket 2009 s.45). 

De är:
1. Dispensen gäller i ett område som är  
 taget i anspråk men saknar 
 betydelse för strandskyddets syfte. 
2. Dispensen gäller i ett område som  
 genom en järnväg, väg, bebyggelse,  
 verksamhet eller en annan åtgärd  
 som är avskilt från området ligger  
 närmast strandlinjen.
3. Dispensen gäller om ett område   
 behövs för en anläggning som 
 måste ligga intill vattnet för sin funk- 
 tion och kan på så vis inte ligga ut- 
 anför området. 
4. Dispensen behövs för att kunna   
 utvidga en befintlig verksamhet och  
 utvecklingen kan inte verkställas   
 utanför strandskyddsområdet. 
5. Dispensen gäller områden som   
 måste tas i anspråk för att kunna   
 tillfredsställa riksintresset. 
6. Dispensen gäller när ett område tas i  
 anspråk för att tillfredsställa ett annat  
 betydelsefullt intresse. 
(SFS 1998:808)



Sedan finns det skäl, enligt MB kap 7 § 18d, 
som inte är acceptabla för att upphäva eller 
dispensera strandskyddet och de är:
1. Uttal om att området aldrig eller säl- 
 lan besöks av medborgarna.
2. Stranden är i dåligt skick och kan   
 inte användas till friluftsområde.
3. Personliga skäl som exempel barn  
 som önskar att de kunde få bo när 
 mare sin familj. 
(SFS 1998:808).
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2 . 5  O M VA N D L I N G  AV  B O E N D E F O R M

2.5.1 Den kommunala  
översiktsplaneringen

I översiktsplanen betecknas fritidshusbe-
byggelse som något som ska begränsas, 
en så kallad restriktion. Ett permanentbo-
ende beskrivs som en del av den kommu-
nala utvecklingen (Persson 2011 s.75). 
Under 1960- och 1970-talet var det en stor 
tillväxt av fritidshusbebyggelse i strandnära 
områden. För att begränsa boendet på fri-
tidshustomterna fanns det ett begränsat an-
tal byggrätter. Andra kännetecken på fritids-
hustomt i kustområdena är att det oftast är 
stora naturtomter med enkel standard i ett 
glest bebyggt område (Persson 2011 s.76).

Ställningstagande kan också bero på om 
fritidshus ska omvandlas till permanentbo-
ende för att kunna utveckla kommunen eller 
om fritidshusen ska bevaras som är en del 
av folkhemmet och den svenska välfärden. 
I vissa kommuner skiljer de inte på perma-
nentboende och fritidshusboende (Persson 
2011 s.76). PBL innehåller inga regler om 
hur bostäder ska användas, men att kom-
munen har möjlighet att betrakta fritidshus 
som något helt annat än vad ett vanligt bo-
stadsbestånd är. Inom området för riksin-
tresse finns det kommuner som påpekar i 
sin översiktsplan om det handlar om fritids-
husbebyggelse eller permanentboende ef-
tersom dessa kommuner vill trycka på att de 
inte specialbehandlar dessa områden ge-

nom att ge dem subventioner (Persson 2011 
s.77). Några kommuner provade också att 
skriva i översiktsplanen  att det inte fick ut-
vecklas fritidshusbebyggelse inom en radie 
på två-tre mil från tätorten, vilket medförde 
ett ökat bilberoende (Persson 2011 s.125. I 
översiktsplanen vill kommuner kunna preci-
sera bebyggelseformen till fritidshusbebyg-
gelse, men idag är det inte möjligt att göra 
det (Persson 2011 s.127). Istället utveckla-
des det en konflikt med resurshushållningen 
i fritidshusbebyggelsen. Det medförde ut-
vecklingen av den riksplanering som vi har 
idag när det gäller planering av mark- och 
vattenanvändningen (Persson 2011 s.128). 

Sedan finns det kommuner som inte väl-
komnar omvandlingen från fritidshus till 
permanentboende. En av dem är Hapar-
anda som i sin översiktsplan säger att de 
inte kan ge samma utbud av kommunal 
service till de berörda områdena och därför 
uppmuntrar inte kommunen omvandlingen 
(Persson 2011 s.78). För att underlätta om-
vandlingen av boendeform kan det handla 
om ett ställningstagande från kommunens 
sida; antingen vill de hjälpa till eller så vill 
de inte det. Trots detta har omvandlingen 
skett sedan 1990-talet. Vissa gånger kan 
det hända att kommunen saknar uppgifter 
om att fritidshuset har omvandlats till perma-
nentboende (Persson 2011 s.79). I andra fall 
kan inte omvandlingen genomföras efter-
som standarden inte kunde höjas (Persson 
2011 s.80).      

2.5.2 Finns det  ski l lnader
mellan fr i t idshusboende och 
permanentboende?

Enligt Kammarrätten är skillnaden på de 
olika boendeformerna storleken av bygg-
nadsarean. Om byggnadsarean är stör-
re kan det öka förutsättningarna för ett 
permanentboende (Persson 2011 s.97). 
På 1960-talet var termen fritidshus inom 
den statliga sfären en icke permanent 
bostad. Fritidshus var avsett för fritids-
ändamål, en uppförd byggnad som förr 
användes som permanentboende och 
har haft produktion inom jordbruk, skogs-
bruk och fiske (Persson 2011 s.103). 

1971 kom begreppen bebyggelse för 
permanent bruk, permanenta bostäder, 
helårsbebyggelse, glesbebyggelse för fri-
tidshusändamål, fritidshusbebyggelse och 
fritidshus till. 1978 försökte man skilja på 
definitionen fritidshusbebyggelse från per-
manentboende, men det slutade med att 
Fritidsboendekommittén kom fram till att 
det inte gick och skilja på dessa begrepp. 
2008 försökte de  ännu en gång skilja 
på begreppen. Då blev förklaringen att 
det var bebyggelsens karaktär som påvi-
sar om det är ett permanentboende eller 
fritidshusboende, friliggande eller sam-
manbyggda hus, husens högsta antal vå-
ningar och liknande (Persson 2011 s.107). 
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Efter andra världskriget kom det till nya om-
råden med fritidshusbebyggelse och stan-
darden på stugorna höjdes. En förklaring till 
det kan bero på en höjd levnadsstandard, en 
fortsatt urbanisering, ökad fritid och mycket 
bättre kommunikationer. Denna utveckling 
kan beskriva 1960- talets materiella välfärd 
(Persson 2011 s.108). Utvecklingen medför-
de att fritidshusbebyggelsen kunde anse sig 
vara likvärdig med standarden på ett helårs-
boende (Persson 2011 s.109). 

1980-talets samhällsutveckling medförde 
en ökad rörlighet och på så vis kunde de 
använda sina fritidshus på ett helt annat 
vis än innan, vilket ökade kraven på stan-
darden. Detta resulterade i att samhället 
var tvungen att utveckla en effektivare styr-
ning när det gäller förbrukning av resur-
ser. En av de lösningar som fanns var att 
samhället skulle styra mot andra boende-
former av fritidshus (Persson 2011 s.111). 
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Fritidshus betraktas som ett komplement 
till det permanenta boendet och därför ska 
standarden på fritidshusen vara begränsad. 
Funktionskraven ska vara lägre än i ett per-
manentboende, eftersom användningen av 
de olika boendeformerna skiljer sig åt (Pers-
son 2011 s.113). 

2.5.3 Den dubbla  bosät tningens 
planeringsprinciper

1947 års byggnadslagstiftning fanns det två 
planeringsprinciper:
1. Införandet av översiktlig planer-  
 ingsnivå och att tätbebyggelsens   
 utveckling säkerställdes.

 Tätbebyggelsen ska prövas genom  
 en planläggning. 

2. Sortering av bebyggelse former;   
 vilken bebyggelse ska regleras?

I byggnadslagstiftningen var tät- och gles-
bebyggelse så vagt definierad att samhället  
inte kunde förhindra den bebyggelseut-
veckling som skedde med fritidshusboendet 
(Persson 2011 s.114). Med tiden utveckla-
des definitionerna och tätbebyggelse har 
numera kriterierna att behovet ska ha ge-
mensamma anordningar och därför betrak-
tas fritidshusbebyggelse som en glesbygd 
som i sin tur ledde till att den blev oreglerad 
(Persson 2011 s.130). Detta medförde till 

att glesbebyggelseregleringen skulle skär-
pas genom att definiera det som en tätbe-
byggelse (Persson 2011 s.115). 

2.5.4 Den nya bestämmelsen 
i  PBL

1980 diskuterades det vilka styrmedel som 
skulle finnas när det gällde bestämmande 
om vilken boendeform det är. För att till-
godose styrningen upprättades det civil-
rättsliga avtal, arrende- och hyresavtal eller 
exploateringsavtal. Den andra bestämmel-
sen som genomfördes för att stoppa om-
vandlingen var att begränsa byggnadsytan, 
den maximala byggnadsarea skulle vara 
40 kvm, men den var inte så effektiv som 
Fritidsboendekommittén hade hoppats på. 
Då testade de med att ha en begränsad in-
stallationsteknik, standard, och den var mer 
verkningsfull än de andra sätten som de 
hade testats innan (Persson 2011 s.125).
I PBL står det inte hur en byggnad får an-
vändas, men att komma åt denna proble-
matik med omvandlingen så infördes med 
1987 års PBL områdesbestämmelserna. 
Områdesbestämmelserna var uppbyggd 
för att kunna tillämpas på fritidshusområ-
den (Persson 2011 s.126). Med områdes-
bestämmelserna i PBL fanns det en möj-
lighet att kunna begränsa byggnads- och 
bruttoarean för fritidshus. Avsikten med 
införandet av områdesbestämmelserna 
var att kunna reglera områden med fri-

Foto 23. Fritidshusboende vid Arvidsjaursjön, Båthusviken
Fotograf: Angelika M.Holmqvist



tidshusbebyggelse (Persson 2011 s.127). 

Problemet med den nya bestämmelsen i 
PBL var att den inte kunde appliceras på en 
blandad bebyggelse eftersom den reglerar 
bara vissa frågor (Persson 2011 s.127). 

Den hade inte en uttömmande avvägning 
när det gäller enskilda och riksintressen, det 
kan bara göras i en detaljplan (Persson 2011 
s.127). 

Efter många diskussioner finns områdesbe-
stämmelserna kvar i den nya PBL som gick 
i kraft den 2 maj 2011. Det som ändrades 
var att områdesbestämmelserna inte skulle 
kunna tillgodose riktlinjerna i kommunens 
översiktsplan och de lokala riksintressena i 
kommunen (Persson 2011 s.127). Områdes-
bestämmelserna ger också kommunerna 
möjligheten att kunna använda reglerings-
formen av boendet (Persson 2011 s.131).
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3 . R E S U LTAT

3 . 1  D E TA L J P L A N
3.1.1 Allmänt  om detal jplan

Detaljplanen är ett verktyg som ska ge en 
samlad bild av mark- och vattenanvändning-
en och om miljön ska förändras eller om den 
ska bevaras. Kommunen kan med detaljpla-
nen förverkliga och fastställa den lokala poli-
tiken och med de sociala ambitionerna kun-
na framhäva den ekonomiska och rationella 
byggproduktionen. När det gäller detaljplan 
är det viktigt att de intressena som finns för 
området tillgodoser det som står i PBL kap 
2 och MB kap 3 och 4 (Boverket 2004 s.11). 
Huvudsyftet med PBL är att decentralisera 
ansvaret för planläggningen och den lokala 
miljön till kommunerna (Boverket 2004 s.39). 
I PBL finns det bestämmelser som beskriver 
i vilka situationer detaljplanen ska utformas
innan ett lov får utfärdas. Det är kommunen 
som avgör det. I enlighet med PBL kap 5 
§ 1 är det markens lämplighet som prövas 
och bebyggelsemiljön regleras med detalj-
planen (Boverket 2004 s.13). Anses bebyg-
gelsen vara olämplig på området kan lovet 
avslås på andra krav än detaljplanekra-
vet. Detaljplanekravet är PBL kap 2 och 3 
och MB kap 3 och 4 (Boverket 2004 s.18). 

Detaljplanen styrs utav kommunens över-
siktsplan som berättar om hur kommunen 
ska utvecklas (Boverket 2004 s.18). Där ska 
syftet med exploateringen redovisas, hur de

har tänkt utveckla vatten och avlopp, VA, 
mark- och vattenanvändning och exploate-
ringsgrad (Boverket 2004 s.144). 

Under planeringens gång ska Länsstyrelsen 
ge kommunen material om områdets situa-
tion. Det kan vara material som sysselsättning 
på området, miljöskydd, befolkningsutveck-
ling och natur- och kulturminnesvård. De ger 
även råd om tillämpningen på de riksintressen 
som finns på området enligt PBL kap 2 och 3 
och MB kap 3, 4 och 5 (Boverket 2004 s.39).

De obligatoriska handlingarna till en detalj-
plan är en plankarta med bestämmelser, 
planbeskrivning och genomförandebeskriv-
ning. Det är väldigt viktigt att förslaget till 
den nya mark- och vattenanvändningen på 
området redovisas tydligt i ord och bild för att 
inte skapa missförstånd hos dem som be-
rörs av förändringen (Boverket 2004 s.43). 
Detaljplanen genomgår olika faser och de är 
samråd, utställning och till sist att vinna laga 
kraft. Till dessa faser tillkommer det hand-
lingar som miljökonsekvensbeskrivning, 
grundkarta, illustrationer och underlag som 
exempelvis inventeringar, politiska direktiv 
och översiktsplan (Boverket 2004 s.46-47).

De bestämmelser som tillkommer en plan-
karta har syftet att bestämma och visa en 
lämplig användning av mark och vatten, som 
leder till en rättslig verkan (Boverket 2004 
s.61). Vilka bestämmelser som ska använ-

das  går efter de grundläggande kraven att 
visa framtida användning på mark och vat-
ten och redovisa de konsekvenser och in-
verkan som planen har på området. Det är 
också viktigt att klara ut de villkor som kan 
behövas för att kunna skapa en önskad mil-
jö med en bra ekonomi. Medborgarnas öns-
kemål och en bra sammanvägning av miljö-
ambitioner ska gå inom de ramar som finns 
i lagen (Boverket 2004 s.62). När det gäl-
ler detaljeringsgraden på bestämmelserna 
är det på vilken sikt som planen är styrd åt. 
Är planen långsiktlig ska detaljeringsgraden 
vara låg och bör helst undvikas, eftersom 
den snabbt blir föråldrad. Är planen anpas-
sad till ett aktuellt område bör bestämmel-
serna bestämma mark- och vattenanvänd-
ningen (Boverket 2004 s.63). 

Trots de olika utvecklingarna som styr pla-
nernas detaljeringsgrad finns det ett minimi-
krav över vilka bestämmelser som ska fin-
nas med på plankartan och de är: 
1. Markanvändning
2. Tillåten exploatering
3. Huvudsaklig förläggning av service,  
 parkmark och trafik 
 (huvudmannaskap)
4. Genomförandetid
5. Inom bostadsområden redovisa om  
 det är småhus, flerbostadshus, hus- 
 typ, högsta våningsantal, tillfarter,  
 parkering och större gemensamma  
 utrymmen. 
(Boverket 2004 s.63). 



25

Detaljplan får rättslig verkan den dagen pla-
nen har vunnit laga kraft och har stor bety-
delse för den som äger eller nyttjar fastighe-
ten inom planområdet och kommunen. Även 
om fastigheten byter ägare är rättsverkning-
arna knutna till planområdet. De lagrum som 
gäller vid rättsverkningar är PBL kap 8 som 
handlar om bygglov, rivningslov och marklov 
och det är PBL kap 6 och 14 som berättar om 
plangenomförandet och om skyldigheten att 
lösa in mark och utge ersättning (Boverket 
2004 s.123). 

Detaljplan har rättsverkningar när det gäller:
1. Lovpliktens omfattning
2. Prövningsgrunder för lov
3. Icke lovpliktiga åtgärder
4. Genomförande
5. Ersättning eller inlösen till följd av  
 skada
(Boverket 2004 s.124). 

I PBL läggs det stor vikt på samspelet mellan 
planläggningen och plangenomförandet. Vid 
planläggningen är det viktigt att tydligt redo-
visa vilka medel som behövs för att kunna 
genomföra planen (Boverket 2004 s.137).

Vad som är viktigt i ett uppförande av de-
taljplan är att föra samman de enskilda in-
tressen som kan vara motstridiga. Kom-
munen ser till med detaljplaneringen 
att inga större intrång kommer att ske 
på planområdet (Boverket 2004 s.144). 
 

3.1.2 Plan-  och 
genomförandebeskrivning

Planbeskrivningen är tillsammans med ge-
nomförandebeskrivningen en obligatorisk 
handling till detaljplanen (Boverket 2004 
s.43). Meningen med planbeskrivningen är 
att den ska redovisa de förutsättningar och 
syften som finns med åtgärden på ett tydligt 
sätt som möjligt, eftersom det skapar gynn-
sammare förutsättningar för allmänheten att 
förstå regleringen (Boverket 2004 s.55). 

Planbeskrivningen beskriver bakgrunden till 
varför åtgärden ska genomföras och vilka 
allmänna intressen som utgör grunden för 
planen. Det är mycket viktigt att notera att 
detaljplanen är förenlig med MB kap 3, 4 
och 5. Bygglovets lovplikt ska också redo-
visas och om det har gjorts några avsteg 
från de riktlinjer som finns i översiktsplanen 
och i de allmänna standardkraven. Planbe-
skrivningen har ingen rättslig verkan utan är 
ett hjälpmedel för att öka förståelsen för de 
berörda (Boverket 2004 s.55). Planbeskriv-
ningen för detaljplaneförslaget är bilaga 1. 

Enligt den nya PBL behöver inte en genom-
förandebeskrivning göras som ett enskilt 
dokument utan den ska numera ingå i plan-
beskrivningen (2010:900). En genomföran-
debeskrivning ska redovisa fyra åtgärder; de 
fastighetsrättsliga, ekonomiska, organisato-
riska och tekniska åtgärderna; som är de 

stora ”knäckfrågorna” inom den kommuna-
la verksamheten. Dessa fyra åtgärder mås-
te redovisas för att detaljplanen ska kunna 
vinna laga kraft. Det är viktigt att även detta 
dokument är tydligt och att den inte blir allt 
för lång. Även detta dokument är inte rättsligt 
bindande utan en beskrivning om hur åtgär-
den ska genomföras (Boverket 2004 s.55). 

Skapade två enskilda dokument för att göra 
det mer lättförståerligt för läsaren. Genom-
förandebeskrivningen för detaljplaneförsla-
get är bilaga 2. 
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3 . 2  B Å T H U S V I K E N

3.2.1 Utgångspunkten

Planområdet består utav barrskog och det 
finns inga kraftiga höjdskillnader när det 
gäller topografin. Dagens tomtgränser som 
finns är påhittade gränser som gjordes av 
kommunen för att främja grannsämjan. 

Byggnaderna som finns på området är pla-
cerade lite hur som helst, som åskådliggörs 
på kartan, där tomterna är små men breda. 
Den minsta tomten är på 600 kvm och den 
största på 1500 kvm. Det finns också två 
tomter längre in i området som inte alls är 
sammankopplade med tomterna längs vatt-
net.

Det är totalt 18 tomter varav en är för fören-
ingslivet.  

Karta 4. Grundkarta över Båthusviken

3.2.2 Förslag 1

Det första förslaget följer inte kriterierna 
som gäller för riksintresse, Natura 2000 och 
lagen om LIS. Markägoförhållandena följs 
inte heller. Skälet till det valet var att kunna 
se vilka element som skulle och inte skulle 
kunna fungera i Båthusviken.

De befintliga tomtgränserna har inte tagits 
i beaktande, därför är tomterna breda och 
långa. Det resulterar i att bostadsgatan 
måste flyttas upp 21 m in mot land för att 
kunna genomföra planen. Vägen breddas 
också till 6-8 meter. 

För att göra det mer samhällsekonomiskt 
är det bostäder på båda sidorna längs 
bostadsgatan. Planerade även in en stor 
cirkulationsplats som tar tillvara på skogens 
natur inne i området.

G området är tänkt för friluftsaktiviteter. En 
mindre småbåtshamn med badplats och 
möjlighet att kunna anlägga en beachvolley-
bollplan.

Det blev tillslut 43 bostadstomter och en tomt 
för föreningslivet. 

G

Karta 5. Förslag 1

3.2.3 Förslag 2

Bebyggelseområdet  längre in i bostadsom-
rådet har fått en del förändringar sen det 
förra förslaget. 

Den stora cirkulationsplatsen finns inte 
längre kvar, eftersom det finns ett sank-
marksområde i närheten. Därför har det 
blivit en mindre vändplan. Tanken med 
vändplanen är att de boende och besöka-
ren enkelt ska kunna vända utan att utgöra 
en trafikfara för medtrafikanter och de som 
bor i området, då marken bestod av sank-
mark därför har tomterna fått en annorlunda 
gränsdragning.

Tomterna är fortfarande breda och långa 
som det förra förslaget och de är fortfa-
rande uppdelade i två rader längs bostads-
gatan.
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Karta 6. Förslag 2

3.2.4 Förslag 3

Inom planområdet finns riksintresse för ren-
näring och därför var det tvunget att ta bort 
en rad av bostäderna längs bostadsgatan. 
De fyra tomter som är kvar är en kompro-
miss från samernas sida, eftersom de inte 
stör renarnas förflyttningsled under våren 
och hösten. 

Tomterna längre in i bostadsområdet har  
fått anpassa sig efter sankmarksområdet 
som ligger i närheten av bebyggelsen. 
Därav fick tomterna den konstiga formen på 
tomterna. 

Tomterna ligger sick sack för att i möjligast 
mån ge alla vattenutsikt. Vilket medför en 
attraktivitet till området och en bättre livs-
miljö för de boende. 

Karta 7. Förslag 3

3.2.5 Förslag 4 -  det  s lutgi l t iga 
förs laget

I det slutgiltiga förslaget blev det en del för-
ändringar innan detaljplanearbetet kunde 
påbörjas. 

Fria passager är viktiga när LIS är inblandat, 
därför har en av tomterna i bostadsområdet 
förvandlats till en större fri passage. Den ger 
de boende möjligheten att kunna sjösätta 
sina båtar närmare den egna tomten. Utöver 
denna passage är också två mindre passa-

ger planerade, vilket ger en större tillgäng-
lighet till stranden. 

I detta förslag följer inte tomterna de befint-
liga gränserna, eftersom det skulle göra det 
mycket enklare för de boende att acceptera  
de förändringar som uppkommer på Båt-
husviken. Tomterna blir därmed långa och 
smala och storleken ligger mellan 1200-
2000 kvm. 

Kommunen ville utöka planområdet för att 
kunna planera in en friluftsanläggning. Fri-
luftsområdet har framställts från mina egna 
idéer. Detta medför till området utökade 
möjligheter när det gäller turism och evene-
mang. 

Det blev tillslut 26 bostadstomter, en tomt för 
friluftsliv och en tomt för föreningslivet.

Karta 8. Förslag 4

G

Tanken med ett friluftsområde med olika 
aktivitetsmöjligheter kunde inte genomföras 
på det tänkta G området, eftersom det 
också är ett sankmarksområde. Det skulle 
kosta för mycket att genomföra planerna.

Planen innehåller 26 tomter varav en tomt är 
för föreningslivet.



3 . 3  D E TA L J P L A N E F Ö R S L A G E T

Det fjärde förslaget som underlag utforma-
des detta detaljplaneförslag. Planområdet 
blev större än vad som var tänkt från början, 
eftersom kommunen samtidigt ville reglera 
mark- och vattenanvändningen öster om 
bostadsområdet. Planerandet av friluftsom-
rådet har skett i samråd med kommunen 
utifrån mina idéer. Bilaga 3 är detaljplaneför-
slaget.   

3.3.1 Strandremsan

Under arbetets gång med detaljplanen sked-
de det några få förändringar. För att kunna 
tillmötesgå Länsstyrelsen och lagen om LIS 
blev det ett prickmarksområde längs strand-
kanten. Remsan blev 15 meter bred. Det 
prickade området innebär att när ägarna ska 
renovera sina befintliga byggnader måste 
de flytta upp dem till det oprickade området 
på tomterna. På längre sikt bildas det en fri 
strandkant från byggnader, eftersom ägarna 
måste flytta upp byggnaderna för att kunna 
få ett bygglov.

3.3.2 Fria  passager

Vid de fria passagerna gäller det normala 
strandskyddet, 100 meter, även om resten 
av planområdet har upphävt strandskydd. 
Därför finns bestämmelsen ”a1” på vissa fria 
passager, eftersom de boende ska kunna 
sjösätta sina båtar utan problem. De fria 
passagerna är även gemensamhetsanlägg-

ningar, ”g”, vilket innebär att de boende får 
skapa en förening som har ansvaret för de 
fria passagerna. Bostadsgatan och gårds-
gatan inom planområdet är också gemen-
samhetsanläggningar. Även i den frågan 
måste de boende skapa en förening för att 
hålla vägarna i bra skick.

3.3.3 Bostäder

När det gäller bostadsområdet får fastig-
hetsägarna bygga en friliggande tvåvånings-
villa som är maximalt 120 kvm och en biarea 
som är på 50 kvm. Huvudbyggnaden och 
biarean får en förgård på minst tre meter. 

Karta 9.Reglering av bostäder, strandremsan 
och fria passager
Bestämmelsernas betydelse kan utläsas på bilaga 3
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Byggnaderna får vara max 7.5 meter höga. 
Dessa mått valdes på byggnaderna  för att 
kunna öka möjligheten att ha permanent-
boende i området och utökade byggrätter 
leder till omvandling av boendeform i om-
rådet. Med större byggrätter, försäljnings-
bara tomter och höjd standard kan det upp-
muntra ägarna att satsa på sitt boende. 

3.3.4 Natur

Valde att behålla de stora arealer skogsmark 
för att bostadsområdet ska kunna ha kvar 
sin speciella karaktär som de har i dagslä-
get. Den enkla förklaringen är riksintresset 
för rennäringen. De behöver sina arealer 
skog för att kunna bedriva sin jordbruk. Med 
den aspekten kan man fråga sig varför inte 
ett skydd har lagts in när rennäringen är 
stort i Arvidsjaur? Anledningen är att i fram-
tiden kan området behöva en åtgärd som 
ingen vet om idag. Attraktionen på området 
kan öka och därför ska inte utvecklingen 
stoppas för att kunna anlägga funktioner 
som området kan behövas ha i framtiden. 

3.3.5 Fri luf tsanläggning

Planområdet för detaljplanen blev större än 
vad det var menat från början. Kommunen 
ville även säkerställa mark- och vattenan-
vändningen längs strandkanten runt lokal-
gatan för att kunna utveckla planerna om ett 
friluftsområde. Det kommer  att finnas sjöbo-

dar med en stor kajanläggning, vandrarhems-
möjligheter, badplats, småbåtshamn och en 
större friluftsanläggning som allmänheten kan 
använda sig av när de exempelvis ska ha ett 
större arrangemang. 

Karta 10. Reglering av friluftsanläggningen
Bestämmelsernas betydelse kan utläsas på bilaga 3
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3 . 4  E F F E K T E R  O C H  K O N S E K V E N S E R

3.4.1 Arvidsjaur

De effekter och konsekvenser som kan in-
träffa när ett nytt område exploateras och 
blir ett permanentboende istället för ett fri-
tidsboende är att omsättningen kommer att 
öka för den lokala handeln. Detta medför i 
sin tur att handeln utvecklas och kanske 
med tiden kunna utökas. Med den förtät-
ningsutveckling som Arvidsjaur har idag kan 
medföra att på sikt växa geografiskt men 
också exempelvis inom sysselsättningen. 
Den kommunala servicen som dagis, sko-
lor och annan offentlig service kan också 
förbättras och breddas om Båthusviken blir 
ett populärt  bostadsområde exempelvis för 
barnfamiljer. Fortsätter det att vara ett fritids-
husområde blir det med största sannolikhet 
inga större förändringar än vad det är idag. 

Arvidsjaur kommer troligtvis att bli en sä-
songsbetonad tätort där servicen kommer att 
vara uppdelad beroende på om det är som-
mar eller vinter. Exploateringen kommer att 
öka kommunens attraktivitet och istället för 
avbefolkning kan en förtätning av tätorten ske 
som i sin tur leder till att den lokala handeln, 
offentlig service och sysselsättningen förbätt-
ras. Med den fina naturen och det rika friluftsli-
vet ökar det strandnära boendet kommunens 
attraktivitet ytterligare, eftersom de har nå-
got speciellt som inga andra kommuner har. 

Idag är det bra tillgänglighet till planområ-
det eftersom vägarna ner till området har ett 
högt trafiktryck, vilket medför att kommunen 
inte behöver lägga ner mer tid eller pengar 
än vad de redan gör. Någon större skillnad 
på trafiken kommer det troligtvis inte att ske 
med tanke på att det redan finns ett befintligt 
bostadsområde inom planområdet och bil-
testverksamheten trafikeras där dagligen.

3.4.2 Båthusviken

Planläggningen kommer inte att ha någon 
betydande miljöpåverkan eftersom det re-
dan finns befintlig bebyggelse på området. 
De naturvärden som finns har tagits tillvara 
genom att anpassa regleringen av mark- och 
vattenanvändningen efter de kriterier som 
ställs för ett riksintresse och inom lands-
bygdsutvecklingen. 

Idag kallas området för ”Arvidsjaurs ghetto” 
och med denna säkerställning av mark och 
vatten  vill kommunen skapa ett fint och att-
raktivt bostadsområde vid ett strandnära 
läge. Allt för att kunna öka attraktiviteten och 
göra Arvidsjaur till ett fint resmål under som-
maren. 

Det planläggs även sjöbodar för allmänt 
bruk, vandrarhemsmöjligheter, en små-
båtshamn, uppställningsplats för båtar un-
der vintern och badplats. Det finns också 
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en sportflygklubb i Båthusviken som utökar 
attraktiviteten ytterligare. Tror detta kommer 
att skapa en ny attraktion genom att kom-
munens invånare får höra talas om den nya 
friluftsanläggningen. Detta kan leda till en 
ny dragningskraft till Båthusviken och Arvid-
sjaur. Förhoppningsvis kommer kommunen 
att utöka bostadsområdet ytterligare om det 
visas sig att fler människor vill flytta hit. 



4 . D I S K U S S I O N

Detaljplanering är ett effektivt sätt att styra 
mark- och vattenanvändningen inom kom-
munen. Vad som är tråkigt är att planerare 
inte kan styra vilken sorts boendeform det ska 
vara. Kunde det göras med lagen som grund 
skulle det kunna hjälpa kommuner som har 
problem med omvandlingen av boendeform, 
men idag finns det inget i PBL som säger att 
planerare får göra det. Eftersom det inte står 
i svensk lag är det svårt för kommuner att 
styra den utveckling som eftersträvas för ett 
nytt bostadsområde när det gäller boende-
form. Kommunen har en önskan, men risken 
finns att det omvandlas till det motsatta. Pla-
nerare kan bara ge avsikter och möjligheter 
till en viss boendeform. Hade möjligheten 
funnits att kunna styra boendeformen kanske 
vissa bostadsområden skulle stå folktomma.

Vissa kommuner skiljer på fritidshus- och 
permanentboende i sina översiktsplaner och 
Arvidsjaur är en av dem. Det är bra eftersom 
invånare och kommunen får sig en bättre 
uppfattning om hur det står till och vad som 
efterfrågas. På det viset kan kommunen ut-
veckla den boendeform som har den största 
efterfrågan för att kunna förnya den lokala 
servicen i området till det bättre. 

Ett exempel som togs upp i teoridelen om 
omvandling av boendeform var när en kom-
mun hade gett riktlinjen att inga fritidshus-

områden skulle ligga närmare än två-tre mil 
från tätorten. Detta ledde till ett ökat bilbero-
ende istället eftersom det inte fanns någon 
kommersiell- eller offentlig service i områ-
det. Kommunerna runt om i landet får ha lite 
omtanke när det gäller lokalisationen av ett 
fritidshusområde, för att kunna utesluta att 
sådana här effekter uppstår. Även om det är 
skrivet i en översiktsplan, som ger riktlinjer,  
måste det finnas någon hänsyn bakom beslu-
tet. Vid en detaljplaneprocess är översikts-
planen ett viktigt hjälpmedel som planen inte 
får avvika ifrån, därför är översiktsplanen ett 
viktigt instrument även om den inte är juridiskt 
bindande. Detta bevisar hur betydelsefull den 
är även om det är en vision över var de olika 
boendeformerna ska kunna lokalisera sig.  

Att reglera boendeform genom byggnadsa-
rea och standard är egendomligt eftersom 
människor inte har samma ekonomiska för-
utsättningar. Vissa vill ha större sommar-
stugor eftersom det är en stor familj och vill 
använda sommarstället som en mötesplats. 
Några vill ha de små torpen som finns i de 
svenska skogarna. När det gäller standar-
den vill somliga ha sommarstugan som sin 
lyxiga tillflykt medan andra vill ha det enkla 
bohemiska.  Alla har sina olika behov och 
det kan inte styras av andra människor. 

Att bo vid vattnet är mer eftertraktat un-
der sommarsäsongen än under vinter-
perioden och därför låter LIS något som 

kommer att hjälpa kommuner under vissa 
bestämda perioder på året. På så vis ris-
keras lagens intentioner att bli mer illusio-
ner än ett hjälpmedel för att kunna lösa 
landsbygdskommunernas problematik med 
utflyttningen. Det som lagen ger möjlig-
het till att utforma attraktiva bostadsområ-
den med en storslagen natur runt hörnet.  

Det positiva med LIS är att kommunerna 
får en bättre överblick över mark- och vat-
tenregleringen på området. Detta kommer 
att leda till att fler svartbyggen kommer att 
kunna upptäckas och de naturvärden som 
finns längs vattendragen kommer att få ett 
bättre skydd än vad de får idag. Många utav 
Länsstyrelsens kontor motarbetar lands-
bygdskommunernas rätt att exploatera i LIS 
områden, en av dem är Länsstyrelsen Norr-
botten. Förstår varför de är emot exploate-
ring på sådana fina områden längs stranden, 
men det är fortfarande bättre än att männis-
kor i hemlighet bygger på områdena vilket 
kan leda till att de värden som finns kan 
elimineras helt och hållet. Exploaterar kom-
munen på de områdena kan det garanteras 
att de allmänna intressena skyddas och att 
åtgärden kommer att anpassas efter dem. 
Med en starkare mark- och vattenregle-
ring måste bygglov ansökas med tanke 
på lovplikten och kommuner får en bättre 
översikt över LIS områdena och dess bety-
delse för naturen, skulle hellre föredra det.

4 . 1  S L U T S AT S E R
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Den 1 juli i år fyller LIS två år och ett fler-
tal kommuner har använt detta för att kunna 
locka till sig nya invånare med ett attraktivt 
boende som har närhet till friluftsliv. Norr-
bottens kommuner, för att nämna några, 
använder LIS för att kunna utvecklas och 
växa som kommun och för att kunna förbätt-
ra den service och sysselsättning som finns. 

Båthusviken är ett område som kan utveck-
las till det bättre genom en säkerställning av 
mark- och vattenanvändningen. De värden 
som finns i området har skyddats och exploa-
teringen har anpassat sig efter skogssamer-
nas behov av skogsarealer för rennäringen. 
I en detaljplaneprocess är det viktigt att alla 
de berörda känner sig att de får sin röst hörd 
och som planerare försöker göra åtgärden 
till något bättre än vad det var innan. I områ-
det var det svårt att göra alla nöjda med alla 
deras viljor och önskemål, men resultatet 
blev mycket bättre än förväntat. Med frilufts-
anläggningen som kommer att anläggas vid 
bostadsområdet kommer Båthusviken vara 
ett åretruntställe där människor kan mötas, 
vare sig om de är besökare eller inhemska 
invånare i Arvidsjaur.  
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Detta har varit en otrolig upplevelse! När jag 
for till Arvidsjaur funderade jag mest på: vad 
har jag gett mig in på; gå från skolbänken och 
direkt in i arbetslivet. Vi alla vet att efter tre års 
studier kan de som vill söka ett arbete och få 
en fast anställning. Den tanken skrämde mig 
även om detta är ett examensarbete; skulle 
jag vara i ett kommunhus fullt av människor 
som har en ansenlig erfarenhet av fysisk pla-
nering. Jag hade förväntat mig att de skulle 
vara stränga, allvarliga och hårda, men de 
var raka motsatsen. Redan första dagen på 
Tekniska avdelningen har jag känt mig mer än 
välkommen även om jag är världens blygaste 
människa som inte pratar så mycket i början. 

Jag vill tacka hela den Tekniska avdelningen 
på Arvidsjaur kommun för att jag fick den 
här chansen. Alla har varit omtänksamma, 
hjälpsamma, humoristiska och en fröjd att 
umgås med under dessa två månader. 

Jag vill speciellt tacka Heikki Kariento som 
gav mig chansen till den här erfarenheten, 
Cecilia Reinestam som har varit min handle-
dare under arbetets gång och har förmått sig 
med alla mina frågor, Erika Resin som lånade 
ut sin TV och klarade av att dela kontor med 
mig, Annika Lidström som hjälpte mig med 
sysselsättning på min fritid och korrekturläs-
ning och till sist men inte minst Per Lidström 
som har lärt mig mer om fysisk planering 
med sina erfarenheter och berättelser om 
planeringsyrket. 

Tack Per för att du också lade ner så mycket 
tid på att ge mig tips och råd om mitt detalj-
planeringsarbete!

Den här erfarenheten har gett mig så otroligt 
mycket; inte bara en förbättrad kunskap om 
fysisk planering utan också självförtroende 
inför den fasta anställning som jag fick un-
der våren. Vill också säga tack till Roland på 
Lantmäteriet som lade ner tid på att studera 
mina förslag och tillslut min handledare i 
Karlskrona, Claes-Åke Kindlund. 

Får också tacka min bästa vän Olivia för kor-
rekturläsning och husrum under min sista tid 
i Karlskrona. Även till min syster Stephanie 
för att hon lade ner tid för att läsa mina tex-
ter!

Tillslut även tacka min familj och alla mina 
riktiga vänner hemma i Värmland och Dals-
land för all stöd under dessa tre år jag har 
varit i Karlskrona. De har verkligen ställt upp 
med allt under dygnets alla timmar!

Jag lämnar Arvidsjaur med en erfarenhet 
som jag skattar högt och jag kan rekommen-
dera detta till alla som funderar på att göra 
praktik samtidigt som sitt examensarbete.

Ibland måste man chansa i livet för att få sina 
drömmar uppfyllda! 

/Angelika M.Holmqvist
Arvidsjaur 2011-05-16

5 . S L U T O R D
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