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1. Inledning
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Vad är ett tematiskt tillägg för strandskydd och
landsbygdsutveckling eller en LIS-plan?
I Sverige har vi en strandskyddslagstiftning som skyddar rörligt friluftsliv och
djur- och växtliv genom att generellt förbjuda bebyggelse och anläggningar inom
100 meter från strand.

Många kommuner har ett överflöd av sjöar, älvar och stränder och en ny lag kom
2009 för att lätta på förbudet där det kan bidra till att landsbygden utvecklas.

Lättnaderna är att om kommunen tagit fram en LIS-plan och pekat ut lämpliga
områden, LIS-områden, så ska det finnas ett ytterligare skäl till dispens.

Dispens från strandskyddet innebär att man får bygga närmare strand än 100 meter. Enligt den nya lagen ska det ska alltid finnas ett släpp på 30-40 meter mellan
hus och strand så det går inte längre att bygga alldeles vid vattnet.

Detta är Övertorneå kommuns LIS-plan. De flesta områdena är utpekad vid älven där det finns tätorter och service som kan gynnas av fler bostäder och turistanläggningar. Vid älven finns också värdefulla kulturmiljöer, fornlämningar,
jordbruk med mera.

I kapitel 5 beskrivs alla utpekade LIS-områden i kommunen. Planen är gjord i en
översiktlig skala och det är inte alla platser i ett LIS-område som är lämpliga för
dispens. Nya bostäder kan på vissa platser vara negativt för jordbruk, skymma
sikt för andra eller påverka känsliga miljöer negativt. Ett LIS-område är ingen
garanti för dispens, bara ett ytterligare skäl.
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Kapitel 4 utgör planens miljökonsekvensbeskrivning

Bakgrund

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha
en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar kommunens visioner. Syftet är att ge stöd
och vägledning vid framtida kommunala beslut avseende användningen av mark- och vattenområden.
En översiktsplan ska vara aktuell och därför uppdateras regelbundet.

Kapitel 5 redovisar LIS-områdena i två nivåer, en
övergripande för Norra, Mellersta och Södra Övertorneå och en nivå där varje enskilt område beskrivs
med LIS-motiv, hänsyn och rekommendationer.
Planprocessen

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL.
Planeringen ska ske med stor transparens mot olika
inblandade parter och allmänhet. Skälen till detta är
att alla parter har rätt att påverka sin närmiljö och
tillföra bättre beslutsunderlag samtidigt som planen
förankras hos dem som berörs av den.

I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis tätorter,
strandområden eller verksamhetsområden. Genom
tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen,
till exempel landsbygdsutveckling i strandnära läge,
LIS. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt
tillägg är ett komplement till den kommuntäckande
översiktsplanen.

Ofta när en kommunal plan tas fram börjar man med
ett program som redovisar planens syfte och vilka
frågor som är viktiga att behandla i planen.
För denna plan kan den kommuntäckande översiktsplanen ses som programskedet.

Övertorneå kommun har 2014 antagit en ny kommuntäckande översiktsplan. Denna plan, ”Strandskydd och landsbygdsutveckling”, är ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen. Det tematiska tillägget
behandlar områden, så kallade LIS-områden, nära
sjöar och vattendrag där en etablering av boende och
verksamheter kan ske för en utveckling av landsbygden.

Under den pågående översiktsplaneringen ska samråd alltid ske med länsstyrelsen och berörda kommuner. Myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har väsentligt intresse av planen ska också
beredas tillfälle till samråd.
Denna planhandling är en samrådshandling som
ska vara ett underlag för att få in synpunkter från
allmänhet, myndigheter, grannkommuner, näringsliv m fl .

Planens syfte

Det tematiska tillägget till översiktsplanen har som
syfte att ta fram områden där det är lämpligt med ny
eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen.

Efter samrådsskedet sammanfattas synpunkter och
planen bearbetas med hänsyn till dessa inför det
kommande skedet, utställning. Utställningen av
planförslaget pågår under minst två månader, då tillfälle på nytt ges att inkomma med synpunkter på förslaget. En översiktsplan vinner laga kraft tre veckor
efter kommunfullmäktiges beslut att anta planen.
Översiktsplanen har ingen juridisk status. Den utgör
i första hand ett politiskt program och en viljeinriktning för den framtida utvecklingen av strand- och
vattennära bebyggelse och etableringar.

Tillägget visar vilka intressen och förutsättningar
som finns att ta hänsyn till, främst växt- och djurliv,
friluftsliv och fiske, rennäring, vattenkvalitet, befolkning, landskap, kulturmiljö och risker för skred,
ras och höga vattenflöden. Motstående intressen
hanteras genom prioriteringar utifrån ekologiska,
ekonomiska, sociala och kulturella hållbarhetsaspekter.
Parallellt med att planen tas fram görs en miljökonskevensbeskrivning, MKB, som redovisar konsekvenser av det som föreslås i planen.
Planens andra kapitel beskriver lagstiftningen. Kapitel tre innehåller planeringsförutsättningar som
kompletterar de som beskrivs i den kommuntäckande översiktsplanen från 2014. Kapitel 2 redovisar
också kommunens ställningstagande till vad som är
landsbygd och vad som är landsbygdsutveckling.
7

Tidplan

Framtida utvecklingsprojekt utanför
redovisade områden

Planen kommer att vara på samråd oktober-november 2016, efter samrådstiden bearbetas den och ställs
ut för granskning i två månader. Beräknat antagande
i KF 2017.

Det är inte möjligt att förutse alla framtida möjliga
utvecklingsprojekt under planeringsprocessen och
att uppdatera en översiktsplan tar mycket tid och resurser i anspråk. Ett sätt att hantera det och kunna
vara flexibel har diskuterats i den länstäckande grupp
som samarbetat för att samordna LIS-planering och
riktlinjer för dispensgivning.

Tillägget ”Strandskydd och landsbygdsutveckling”

Det tematiska tillägget grundas i den ändrade lagstiftning för strandskyddsområden som trädde i kraft
2009-01-07. Lagändringen innebär ett ökat lokalt
och regionalt inflytande över strandskyddet för att
bättre ta hänsyn till de olika förutsättningar och behov av utveckling som råder i olika delar av landet.
Ett utpekat landsbygdsutvecklingsområde i antagen
översiktsplan innebär, utöver de i lagen angivna särskilda skäl för strandskyddsdispens och upphävanden, ett ytterligare skäl till lättnad från förbudet att
exploatera marken inom strandskyddat område.

I utpekandet av LIS-områden tas kriterier och förutsättningar fram för att säkerställa planens mål och
lagens syfte. Att formulera dessa kriterier och förutsättningar för LIS-områden generellt kan vara ett sätt
att underlätta framtida uppdatering av LIS-områden.
I kapitel 5 redovisas aktuella kriterier, förutsättningar och riktlinjer.
Arbetets organisation och upplägg

Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning
för kommunens framtida användning av vattendrag
och strandområden vilket ger ett mer ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling
i Övertorneå kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt och hållbart skydd av naturoch friluftsvärden för strand- och vattenområden.
Planen är en vägledning för kommunens och andra
myndigheters beslut och ett dialogverktyg mellan
stat och kommun, angående allmänna intressen.

Arbetet med det tematiska tillägget till översiktsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän, handläggare och politiker i Övertorneå
kommun.

Ur fastighetsägares perspektiv bör planeringen ses
mer som en möjlighet till ett vidgat markutnyttjande,
inte som hot om intrång. Fastighetsägare kan själva
ta ställning om möjligheten till prövningar av enskilda dispenser och upphävande av strandskydd i
detaljplan ska nyttjas eller inte.

I det följande arbetet 2016 har även Sandra Viklund,
samhällsplanerare, Ramböll Sverige AB, deltagit.

Lars-Erik Gunnars, landskapsarkitekt, Ramböll Sverige AB, och Annie Arnqvist, Arnqvist & Sivenbring
AB, har anlitats som konsulter i planarbetet för arbetet med LIS-planen i samband med den kommuntäckande översiktsplanen 2014.

Planen avgränsar strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära lägen vars syfte är att förstärka en levande landsbygd. Det handlar om områden för verksamheter, service, fritid och boende som
ökar sysselsättningen och/eller ger bättre underlag
för lokal service.
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2. Strandskyddslagstiftningen
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Strandskydd

• gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller
anläggningar.

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

• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Exempel är bryggor, pirar, muddring, vägar och parkeringsplatser, eller att
fälla mer än enstaka träd.
Fri passage

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

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

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt
påverka strandskyddsområdet krävs dispens, dvs ett
undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna.

Kommunen beslutar om dispens men Länsstyrelsen
granskar alla dispensbeslut och om de är oenig med
kommunen kan de överpröva dispensbeslutet.

Kommunerna beslutar om dispens från strandskydd
om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som Länsstyrelsen beslutar. Länstyrelsen beslutar om dispenser från strandskydd
om det finns särskilda skäl och dispensen avser
byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg samt inom nationalparker, naturreservat,
kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde,
djur- och växtskyddsområde, Natura 2000-område
och i landskapsbildsskyddsområden enligt gamla
Naturvårdslagen. För de senare krävs dispens både
för strandskyddet och områdesskyddet. Dispenser i
kommunalt inrättade reservat beslutas av kommunen. (Se Miljöbalken 7 kap 18a§)

Förbjudna åtgärder

Enligt miljöbalken är ett antal åtgärder inom strandskyddsområdet förbjudna; man får inte:
• uppföra nya byggnader, bryggor, pirar etc.
• ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare
var tillfälligt.

Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten. Länsstyrelsen kan utvidga
strandskyddet upp till 300 meter på land och i vatten. Illustration: Ulrika Åkerlund, Boverket
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inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära
läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka
en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta
om huset eller husen avses att uppföras i anslutning
till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § NVL (naturvårdslagen) i dess
lydelse före den 1 januari 1975.
I Övertorneå kommun finns landskapsbildskydd
på ett antal områden. Inom dessa områden får inte
nya byggnader uppföras eller befintliga byggnader
ändras utan länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen
hanterar också strandskyddsdispenser inom dessa
områden. Det innebär att tillstånd för byggnad/ändring/anläggning och strandskyddsdispens ska sökas
hos Länsstyrelsen innan bygglov kan ges.

Dispens i detaljplaner

För ny sammanhållen bebyggelse eller för ny byggnad vars användning får stor påverkan på omgivningen krävs detaljplan.

Särskilda skäl vid ansökan om strandskyddsdispens

En kommun får i en detaljplan upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses
med planen ska väga tyngre än strandskyddsintresset.

För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Enligt miljöbalken 7 kap
18§c får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det område som dispensen avser:

I område som pekats ut som LIS-område kan strandskyddet upphävas med det särskilda skälet att strandnära läge för byggnad, anläggning eller annat bidrar
till utvecklingen av landsbygden.

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen,

Undantag från krav på dispens

Undantag från det generella förbudet finns för anläggningar inom verksamheter för jordbruk, skogsbruk, renskötsel och yrkesfiske om:

3. behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

• Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
• Byggnaden eller åtgärden måste ligga inom strandskyddat område.

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

• Byggnaden inte är utformad för boende.

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området, eller

• Verksamheten ger ett betydande tillskott till försörjning. Vanlig hobbyverksamhet medger dock ej
undantag från strandskyddet.

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har 2014 beslutat
att byggförbudet i strandskyddsområden inte gäller vissa kompletteringsåtgärder. I huvudsak gäller
undantaget kompletteringsåtgärder som sker inom
15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare
strandlinjen än 25m. Om tomtplats finns sedan tidigare dispensbeslut gäller undantaget inom tomtplatsen men inte utanför. Kontakta alltid kommunen för
att få besked om undantaget gäller, hos kommunen
finns den fullständiga beslutstexten.

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första
stycket, om prövningen gäller ett sådant område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532).
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga
om upphävande av eller dispens från strandskyddet
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Landsbygdsutveckling i
strandnära läge - LIS

Utvecklingsmöjligheter utanför
utpekade LIS-områden

Utgångspunkten för förändringarna i strandskyddslagstiftningen som infördes 2009 är ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet. Samtidigt differentierades strandskyddet för att främja utvecklingen i
landsbygdsområden med god tillgång till stränder
och låg exploateringsgrad. Därmed kan strandskyddet bli mer ändamålsenligt genom att bättre hänsyn
kan tas till behovet av utveckling i hela Sverige samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas naturoch friluftsvärden inte äventyras.

Att peka ut områden i strandnära lägen som kan stödja en positiv utveckling av landsbygden är svårt. Det
är inte möjligt att förutse alla framtida utvecklingsprojekt under översiktsplaneprocessen. Kommunen
måste därför kunna använda sig av dispensskälet om
landsbygdsutveckling i strandnära lägen utan att ett
område är geografiskt utpekat i översiktsplanen.
Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten har enats om att tillägg till LIS-planen kan göras för enstaka områden som är särskilt bråttom med att hantera. Dessa områden läggs sedan in i LIS-planen när
denna revideras. Om kommunen önskar att peka ut
flera nya LIS-områden behöver dessa följa en ordinarie ÖP-process där dessa ställs ut tillsammans med
LIS-planen. Kriterier för utpekandet av LIS-områden samt krav på innehåll i utredningen av enskilda
områden är de samma som för områden i LIS-planen. Vid utpekande av LIS-områden för bostadsbyggande ska det finns med en utredning som visar
hur området som utses långsiktigt kan bidra till att
bibehålla kommersiell och offentlig service och hur
detta förhåller sig till LIS-planens övriga områden,
dess intentioner och överordnade principer för kommunens landsbygdsutveckling i stort. För tillägg av
LIS-områden utanför översiktsplanen där ändamålet
är bostadsbyggande krävs detaljplan och att det ska
leda till ett betydande tillskott av efterfrågade bostäder. Undantaget att frångå översiktsplanen av LIS
för bostäder bör endast tillämpas i synnerliga undantagsfall. Enstaka bostäder anses inte vara tillräckligt
skäl för utpekande av LIS.

Ändringen innebär att kommuner kan peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k LIS-områden, i sin översiktsplan. I ett
område som utsetts till LIS-område finns utökade
möjligheter till dispens från strandskyddsbestämmelserna. Förutsättningen är att strandskyddets syfte
tillgodoses långsiktigt samt att planerade åtgärder ger
långsiktiga och positiva effekter på sysselsättningen
eller bidrar till att bevara servicen på landsbygden.
Framförallt ska gles- och landsbygdskommuner mer
aktivt kunna dra nytta av de konkurrensfördelar som
ett läge nära vatten kan innebära för verksamheter
och boende för att stimulera den lokala och regionala utvecklingen. Att ett område pekats ut som LISområde i översiktsplanen innebär alltså inte ett automatiskt upphävande av strandskyddet inom området,
utan fortfarande måste strandskyddsdispens sökas
eller strandskyddet upphävas inom en detaljplan, vid
en planerad åtgärd.
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Lagstiftning och standskyddsvägledningens urvalskriterier
Källa: ÖP10 Munkedal
LIS-områden kan anges om det uppfyller följande kriterier (sammanfattning av 7 kap 18
e § MB):
(A) En landsbygdsutveckling som:
• Är lämplig,
• Är långsiktig (inte tillfällig),
• Har en positiv påverkan som
• Är kopplad till en ekonomisk utveckling i ett lokalt eller regionalt perspektiv och
• Är av allmänt ekonomiskt intresse (ej enbart för enskild person).
B) Ett strandområde som:
• Efter åtgärd kan fortfarande tillgodose strandskyddets syften långsiktigt, genom att åtgärderna är
så begränsade till sin omfattning eller påverkan,
• Endast har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
• Inte tillhör kuststräckan,
• Inte behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten,
• Inte behövs för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.
Det är hur båda dessa faktorer ser ut och förenas – bebyggelseåtgärden för landsbygdsutveckling
(A) och den aktuella stranden (B) – som ska ligga till grund för såväl det slutliga beslutet i enskilda
ärenden som vid urvalet av lämpliga LIS-områden.
Ekonomisk landsbygdsutveckling
I strandskyddsvägledningen och i förarbetet till lagstiftningen anges några faktorer som anses
främja landsbygdsutveckling i ekonomiskt hänseende.
En åtgärd som:
• Bidrar till långsiktiga positiva sysselsättningseffekter,
• Bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden,
• Bidrar till att upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell
och offentlig service.
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3. Planeringsförutsättningar
och landsbygdsutveckling
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Koppling till kommuntäckande
översiktsplan

Det är framförallt i tätorterna och de större byarna
utmed Torneälven som invånarantalet varit relativt
konstant. Även om hela kommunen har tappat invånare så är det i tätorter och byar närmast älven som
hemvändare och nyinflyttade framförallt valt att bosätta sig.

Denna handling är ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplan som antogs 2014. I
den finns redovisat kommunala visioner och mål,
planeringsförutsättningar, utvecklingsområden och
rekommendationer. I detta kapitel beskrivs ställningstaganden och faktorer som har särskild betydelse för denna plan. Den kommunala visionen har
ändrats sen 2014 men det innebär inte en ny inriktning för LIS-planen

Kommunen tror att den här trenden håller i sig och
har därför valt att i översiktsplanen koncentrera utvecklingsområden med boende och anläggningar
för en växande besöksnäring nära Torneälven och
riksvägen mfl viktiga vägar samt samhällen där det
redan finns offentlig och privat service och kommunaltekniska lösningar.

kommunal Vision

Idag bor vi i en global värld med ett klimat som är
i förändring, det kan medföra ökade flyktingströmmar. Kommunen kan behöva ta emot fler flyktingar
från övriga världen. Flyktingar från katastrofer och
oroshärdar men även människor som söker tystnad,
som vill bort från trångbebodda städer och länder.

Vision 2020
En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med
fokus på boende, miljö och näringsliv.
Vision för LIS-planen

- Övertorneå vill kunna erbjuda naturnära och attraktiva boenden i strandnära läge, så som det alltid
byggts utmed älven.

Kommunens målsättning är att vända den negativa
befolkningsutvecklingen. Målet är att locka inflyttande till byar och tätorter för att få en hållbar åldersfördelning och säkra underlag för service och skola.
Målsättningen är också att skapa sådana livskvalitéer att kommunen blir en attraktiv plats att leva på.

- Kommunen vill lyfta det tornedalska arvet i bebyggelse, livsstil och kulturmiljö.
- Nya byggnader och anläggningar ska visa hänsyn
till plats, miljö och människor som ska bruka dessa.

I det dokument för boendeplanering som antogs av
KF 150511 är möjligheten att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen en prioriterad fråga. I den
föreslagna utvecklingsstrategin sägs: ”Övertorneå
kommun ska där det är möjligt arbeta främjande för
åtgärder som möjliggör strandnära bebyggelse, både
för permanentboende och fritidshus.”

- Kommunen vill underlätta för entreprenörer som
vill utveckla besöksnäringen utifrån de kvaliteter
som finns framförallt i älvdalen men också i sjöar.
- Kommunen vill arbeta för en hänsynsfull besöksnäring där resurser brukas utan att förbrukas.

Geografiska förutsättningar

Kommunen omfattar en total yta på cirka 2367 km².
Sjöarealen är ca 100 km². Berggrundens sammansättning domineras av granit ca 2/3 främst i norr med
två stråk av gnejs, dels från norr till linjen Övertorneå Hirvijärvi, dels ett stråk gnejs i sydväst ner mot
Haparanda. Inslag av lättvittrade material och fosforrika material förekommer. Större delen av ytan
består av skogs och myrmarker.

Befolkningsscenarier

Enligt SCB hade Övertorneå kommun 2015 den
största befolkningsminskningen i Sverige.
För kommunens framtida utveckling och överlevnad är det avgörande att kunna utnyttja de resurser
som bidrar till attraktivitet för boende och näringsliv.

Strandlängdsfakta Övertorneå kommun

Trenden har länge varit att landsbygdskommunerna
tappar sin befolkning. Övertorneå kommun hoppas
kunna behålla dagens befolkningsnivå på knappt
5000 kommuninvånare. Det är hälften så många
som på början av 50-talet då antalet var som störst.

Inom kommunen finns 240 sjöar och 84 delavrinningsområden. Sjöarna är oftast långsmala och ofta
orienterade i samma riktning nämligen NNV-SSO.
Torneälv som gränsar Övertorneå kommun med Finland sträcker sig ca 11 mil genom kommunen.
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Stockholms sammanlagda strandlängd är 208 km,
med 863 110 invånare ger det 0,24 m strandlinje per
invånare.

smala dalgångar, sk vågig bergkullterräng. Höjdskillnader mellan berg och dalgångar är relativt stor
ofta över 100 meter. Många bergstoppar överstiger
200 m.ö.h. Högsta berget är Taka Aapua med en höjd
på 404 m.ö.h. Andelen myrmarker är mindre i denna
zon men förekommer dock relativt rikligt i ett stråk
i väster från Korpilombolo ner till Puostijärvi längs
Puostijoki avvattningsystem. Den dominerande vegetationstypen inom denna terrängzon kan dock
klassificeras som barrskog av frisk ristyp. Terrängtypen sträcker ner till Hedenäsets breddgrad.

Den sammanlagda längden på fastlandskusten och
stränderna i Sverige är 386 000 km. Detta motsvarar
9,5 varv tunt jordklotet. Invånarantalet i Sverige är
9,5 miljoner, det ger 41 m strand per invånare.

Söder om Hedenäset vidtar den sk kustslätten som
sträcker sig från kusten ca 5 mil norrut. Terrängen är
här mycket flack med stora plana myrar och endast
mindre moränhöjder.

Övertorneå har ungefär 7 gånger längre strand
per invånare än genomsnittet i Sverige.

Struktur tätorter och byar

I Övertorneå är den sammanlagda strandlängden ca
133 mil, med drygt 4500 invånare (2016) ger det
nästan 300 m strandlinje per invånare.
Luleås sammanlagda strandlängd är 2798 km, med
74 377 invånare ger det 37 m strandlinje per invånare.

I norra delen av kommunen ligger byarna glest och
är markant åtskilda av stora skogsområden. Detta
naturlandskap dominerar norr om Soukolojärvi. Vid
Juoksengi finns ett större uppodlat slättlandskap.
Dessa odlingsbara marker är främst utvunna genom
utdikning av myrmarker. De öppna markerna från
Soukolojärvi ner till Potila utgör ett större sammanhängande kulturlandskap där byarna avlöser varandra utan tydliga vegetationsgränser och liknande.
Många byar ligger vid älvnära sjöar med utlopp mot
älven. Dessa byars större sammanhängande odlingsbara områden återfinns ofta längs utloppen från sjöarna.

Kulturmiljövård

Historiskt har det byggts längs med stränderna i sjöar och utmed älven. Där finns också den viktigaste
historiska bebyggelsen, en plan som tillåter större
möjlighet till strandnära bebyggelse måste ta hänsyn
till det.
• Områden med stort kulturhistoriskt intresse i Övertorneå kommun ska bevaras för kommande generationer. Etablering av nya bostäder skall ske med
hänsyn till befintliga byggnadstraditioner och kultur
historiska värden. Kulturhistoriska värden ska beaktas vid framtida planering av markanvändning i
kommunen.

Den älvnära landskapsbilden präglas av öppna odlingsmarker både på holmar och längs älven. Bebyggelsen är blandad och ligger vanligen glest på rad
efter älven. Många byar har struktur av strandrad

• Enstaka bebyggelse som inte är anpassad till kulturlandskapet eller avviker från landsbygdens bebyggelse bör inte tillåtas inom markerade områden.
Inom områden med höga kulturvärden bör bevarandeföreskrifter som exempelvis områdesbestämmelser utarbetas. Både muntlig och skriftlig information
ska tillhandahållas av kommunen om hur underhåll,
ny,- till,- och ombyggnation bör utföras för att områdets kulturvärden ska bibehållas.

LIS i förhållande till regional utveckling och tillväxt

I RUP:en står det att den största utmaningen i Norrbotten är den demografiska utvecklingen och framtida kompetensförsörjning. En bostadsbrist påverkar
utvecklingen och tillväxten negativt, tillgång till attraktivt boende med bra lägen är en framgångsfaktor.
Ett prioriterat område som förutsätter hållbar tillväxt
och sysselsättning i Norrbotten är att vidareutveckla
våra livsmiljöer så att fler investeringar och etableringar kommer till länet.

Landskapsbild

Terrängen inom kommunen kan grovt indelas i tre
zoner med olika terrängtyper. Norr om Pello kan
landskapet karaktäriseras som en bergkullslätt, dvs
en slättliknande flack moräntäckt terräng med spridda berg. Förekomsten av myrmarker är här riklig.
Söder om Pello ligger bergen mycket tätare med
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mensamma aktiviteten är att klarlägga tillsammans
med LRF, Handlarna mfl om vi kan få till stånd en
plats för försäljning av närproducerade varor och
tjänster.

Mellankommunala frågor

Eftersom Övertorneå är en relativt liten kommun
räknat i befolkning, marknad, ekonomiska termer
etc är behovet av samverka och samarbete med
andra kommuner, organisationer, företag, myndigheter, föreningar mfl utanför vår kommungräns av
stor vikt. Regionalt skapas samverkansmodeller och
processer via de regionala aktörerna såsom länsstyrelsen, landstinget och Norrbottens kommuner. Mellan dessa parter finns en organiserad och strukturerad samverkan sedan lång tid tillbaka. Dessa parter
har också tillsammans med kommuner mfl format
de regionala visionerna, målen och programmen för
länet. Här har också vårt EU medlemskapet inkluderats genom att vi regionalt tas hänsyn till vad de
olika EU programmen och de nationella målen och
visionerna ger för influens på det lokala utvecklingsarbetet.

Inom näringlivsutvecklings området har ALMI,
BDPOP , Invest in Norrbotten, länsstyrelsen, landstinget, Swedish Lapland och Heart of Lapland både
utförar- och finansieringsroller i vår kommun.
Heart of Lapland som organiserar 30 medlemsföretag i de fem östligast kommunerna i länet bedriver
bl.a. vår turistinformation idag. Här sker också en
samverkan med de berörda kommunerna.
Gränsöverskridande samverkan bedrivs i bland annat Tornedalsrådet där kommunen för närvarande är
medlem. Tornedalsrådet jobbar i hela området från
Bottenviken till Norska havet. Huvudsaklig samverkan är av administrativ art idag. Kommunen har
även lokal samverkan med Handlarna, Företagarna
och LRF som syftar till att stärka utvecklingen inom
olika näringsgrensområden.

Inom regional och lokal utveckling finns en rad samverkansaktörer och aktiviteter. Här nämns de viktigaste:
ABCD projektet och Grön framtidsgård men även
i bioenergifrågorna är LRF med och samverkar och
delger sin kunskap och sina nätverk. Den senaste ge-

En viss samverkan eller samarbete finns med de
finska grannkommunerna Ylitornio och Pello. Här
finns utrymme till mer insatser på teknik och besöksnäringsområdet men även inom skola och kultur.
Utbildning Nord i Övertorneå är en trelands samverkan inte bara inom kompetensutvecklingsområdet
utan även inom arbetsmarknads och utvecklingsområden.

KIRUNA
PAJALA
GÄLLIVARE

JOKKMOKK

Ö-KALIX

ÖVERTORNEÅ

ARJEPLOG
BODEN
ARVIDSJAUR
ÄLVSBYN

KALIX HAPARANDA
LULEÅ
PITEÅ
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Landsbygd

Landsbygdsutveckling

Detta tematiska tillägg redovisar områden där MB 7
kap 18§ kan tillämpas, dvs där strandnära byggande
antas bidra till landsbygdsutveckling i kommunen

Kommunen vill utveckla den ”tätortsnära landsbygden” dit man kan pendla vare sig man bor där eller
har sitt fritidshus där. Kommunen vill även utveckla
turismen.

”18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en
fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra åtgärder får man
i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag
(2009:532).”

Rennäring

Rennäringen i Övertorneå kommun är en viktig näringsgren. Befintliga samevisten inom kommunen
utgör värdefulla miljöer och är av betydelse för rennäringen. I denna plan har inga LIS-områden i anslutning till samevisten pekats ut.
Utvecklingsområden och viktiga stråk

Kartan på nästa sida visar de största tätorterna och
byarna och de viktigaste stråken i kommunen till
omkringliggande viktiga orter.

Landsbygd i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun definierar hela kommunen som
landsbygd.

Bilden nedan visar att inom en radie av 30 mil
från Övertorneå bor 830 000 människor, det finns
43 000 arbetsplatser och besöksnäringen har ca
6 000 000 gästnätter per år. Bilden är inte helt ny
och antalet gästnätter har ökat.
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Fakta turism
Turismen i Sverige har under en längre period ökat,
detsamma gäller för turism i Norrbotten.

Prioriterade utvecklingsområden
Kommunen har identifierat ett antal viktiga utvecklingsområden där det finns både kommunal och kommersiell service och goda förutsättningar för fortsatt
positiv utveckling för befolkning och näringsliv.

2015 ökade omsättningen med +18,5 miljarder (7%)
till 281,7 miljarder. Dessutom växte turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med hela 17,9 procent. Under fjolåret bidrog
också turismen till att skapa mängder av nya jobb.
Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen
i Sverige ökat med 90 %. Källa: Turismens årsbokslut.

• Pello/Svanstein
• Kattilakoski/Mauno
• Övertorneå
• Vuentoforsen
Hedenäset är också ett viktig utvecklingsområde
men på grund av 100-årsflöden finns få platser för
bebyggelse inom strandskyddsområde.

En nyligen framtagen rapport av Statsrådets kansli
på uppdrag av statsministrarna från Norge, Sverige
och Finland ”Tillväxt från Norr – Hur kan Norge,
Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i arktiska
Skandinavien?”, visar på att ökad turism är en av
fyra drivkrafter för tillväxt i området. Källa: Swedish Lapland Visitors board

Besöksnäring, Turism

Naturen och de möjligheter till friluftsliv och andra
aktiviteter som naturen kan erbjuda är de främsta
motiven för turister att besöka Norrbotten. Andra
motiv är upplevelser av genuina miljöer, lokalproducerade produkter och matvaror och möjligheten att
uppleva den norrländska kulturen/samiska kulturen.

Platsens eller aktivitetens attraktionskraft i samspel
med näringslivet är den avgörande faktorn för framgång. Det är den helhet som karaktäriserar platsen
eller aktiviteten, dvs natur- och kulturmiljö, evenemang, värdskap, fysisk miljö, infrastruktur etcetera,
som skapar attraktionskraften. Källa: Fakta om turism. Tillväxtverket Stockholm, juni 2012

Övertorneå gränsar till Finland och polcirkeln löper igenom mitt i kommunen. Det finns ett tjugotal
naturreservat och ett välskött kulturreservat. Inom
kommunen finns turistanläggningar med stora utvecklingsmöjligheter.

Sammanfattning av kriterier för landsbygdsutveckling i Övertorneå

I den strategi för besöksnäringen som kommunen
antagit 2015 sägs bland annat ”Besöksnäringen spelar en viktig roll för Sverige i flera aspekter. Det är
en näring med massor av engagerade småföretagare
och har stor betydelse för utveckling och livskraft i
glesbygdsområden och delar av Sverige som inte har
en betydande industriproduktion.” ”Besöksnäringen
ska beaktas och likställas med övriga näringar vid
planeringsarbete rörande mark och resursanvändning i Övertorneå kommun.”

• Nya bostäder med pendlingsavstånd till tätorter är
landsbygdsutveckling då det stärker underlaget för
offentlig och kommersiell service.
• Nya bostäder/fritidsbostäder i anslutning till utpekade stråk för turism, boende mm ( se illustration)
är landsbygdsutveckling eftersom en koncentrerad
expansion ger goda förutsättningar för offentlig
och kommersiell service.
• Ny verksamhet för turism- och besöksnäring är
landsbygdsutveckling

Övertorneå kommun har ett flertal besöksmål med
utvecklingspotential som t ex restaurangerna i Kattilakoski och på Luppioberget.I Övertorneå finns
camping med utomhusbad och hembygdsgård i nära
anslutning. Där finns också Ruskola skidbacke, Isovaara friluftsområde, golfbana med mera. I Svanstein
i norra delen av kommunen finns Svanstein Ski, en
skidanläggning av hög kvalitet och längs flera delar
av älven finns mycket bra fiske.

• Nya byggnader för rennäringens bevarande och utveckling är landsbygdsutveckling
• Etableringar för befintliga och framtida näringar är
landsbygdsutveckling

Även den planerade konsthallen i Risudden kan bli
en stor attraktivitetsfaktor.
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4. Miljökonsekvensbeskrivning
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Betydande miljöpåverkan

Samrådsyttrande (dnr 401-6398-2013) inkom till
kommunen 2013-06-13.

Generellt antas genomförande av översiktsplaner
medföra en betydande miljöpåverkan. Det tematiska
tillägget kan bl a komma att ange lokalisering för anläggningar för turism och fritid (t ex småbåtshamn,
hotell, fritidsbyar eller permanent camping). Detta är
verksamheter som antas medföra betydande miljöpåverkan enligt MKB-förordningens 4§ andra punkt
och bilaga 3. Även förordningens 4§ första punkt
kommer ifråga då två av förstudiens LIS-områden
är placerade inom avrinningsområdet för Torneälven
som är natura-2000.

Alternativredovisning
Planförslaget bedöms även utifrån ett så kallat
nollalternativ som beskriver planerings- och miljöförhållandenas sannolika utveckling om planen
inte genomförs. Nollalternativet innebär att ingen
utbyggnad av strandnära bebyggelse eller anläggningar tillkommer med stöd av LIS-områden. Tänkbar byggnation i attraktiva, strandnära lägen kommer att hanteras från fall till fall genom prövning
av bygglov/detaljplan för dispens/upphävande av
strandskyddet.

Genomförande av det tematiska tilläget kan därmed
antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför
en miljöbedömning skall göras.

Utan utpekade LIS-områden i översiktsplanen, finns
risk för att den framtida landsbygdsutvecklingen blir
mer spridd och småskalig och att de lämpligaste lokaliseringarna för LIS blir dåligt utnyttjade. Det blir
svårare att bevilja dispenser och därför svårare att
bygga i attraktiva lägen. Nollalternativet innebär
därför sämre förutsättningar för landsbygdsutveckling, vilket kan ge negativa sociala och ekonomiska
effekter inom kommunen och medföra en utarmning
av landsbygden. Vidare kan nollalternativet innebära
att lokala värden för natur- och kulturmiljön samt för
friluftsliv mm bibehålls i större utsträckning och att
miljön i och kring byarna förblir intakt.

Avgränsning
Första steget i miljöbedömningen är att avgränsa
innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska ge en beskrivning av de värden om finns i området och av de
konsekvenserna som orsakas av att området tas i anspråk.
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar den betydande miljöpåverkan som planen bedöms medföra.
Samråd om avgränsningen
Efter samråd med länsstyrelsen har miljökonsekvensbeskrivningen avgränsats till att bedöma påverkan på följande:

Samlad bedömning av
planförslagets påverkan
Attraktiva lägen bedöms som mer hållbara och dessa
finns i huvudsak vid sjöarnas kvällssolsvända stränder och utmed Tornedalen fiskevatten och vackra
kulturpräglade landskap.

• Riksintressen
• Landskap och bebyggelse avseende anpassning till
befintliga miljöer

Planen medför möjligheter till strandnära bebyggelse i redan bebyggda områden. LIS-områdena består
till en största del av bostäder och till en mindre del
av turistanläggningar samt några anläggningar med
syfte att främja friluftslivet. I riktigt nära strandlägen
och där det finns risk för översvämning rör det sig
om enkla byggnader.

• Kulturmiljöer och fornlämningsområden
• Rekreations och friluftsliv avseende tillgänglighet
för det rörliga friluftslivet.
• Biologisk mångfald avseende den biologiskt värdefulla kantzonen
• Växt- och djurliv, avseende barriäreffekter och
störningar från ny bebyggelse

Om det finns gällande riktvärden, miljökvalitetsnormer eller liknande görs en avstämning mot dessa.
Konsekvensbedömningen omfattar det som är reglerat i planen, dvs. den planerade markanvändningen
och skadeförebyggande åtgärder. Kumulativa (samlade) effekter beskrivs under respektive sakområde i
de fall det är relevant.

• Människors hälsa och säkerhet avseende närhet till
större vägar samt översvämnings, ras- och skredrisken kopplade till förväntat ökade nederbördsmängder.
• Areella näringar såsom jordbruk och renskötsel.
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Riksinteresse för kulturmiljövård, Tornedalen, MB
3:6, berörs av LIS-områden från Svanstein och söderut

Bedömningsmatris

Sist i delområdesbeskrivningar finns tabeller som
visar bedömningen av miljöeffekter utfrån planförslagets bedömnda påverkan och miljöernas käslighet. Därefter görs en bedömning av effektena för
miljövärdet.

Riksintresse för kommunikationer, Väg 99, MB 3:8,
berörs av befintliga och enstaka nya utfarter från
LIS-områdena utmed riksvägen.

Effekterna liten-stor ska ses som relativa: Många
hus på liten ytan bedöms ge större påverkan än få
hus på stor yta. Områden med boplatser har bedömts
som känsligare än områden med andra fornlämningar. Liten påverkan på område med stor känslighet
har bedömts ge en måttlig effekt på värdet, t ex kulturarv.

Natura 2000, Torne- och Kalix älvar med biflöden,
MB 4:8, berörs av sgs samtlig LIS-områden.
I stort bedöms påverkan på riksintressena som små
eller ringa. Främst för att de områden som tas i anspråk är samlade till ett fåtal plaster som redan är
bebyggda och att utbyggnaden sett ur ett 10-års-perspektiv bedöms bli måttlig.

Vidare, LIS-områden med turistisk verksamhet bedöms ges större påverkan på t ex strandnära vegetation än LIS-områden företrädesvis för boende och
bedöms därmed ge en större effekt på växt- och djurliv i strandmiljön.
Stor känslighet
Stor påverkan

Måttligt
känslighet

Landskap och bebyggelse

Älvdalen präglas främst av de öppna, hävdade odlingsmarkerna, både längs älven och på holmarna.
Här finns på många ställen öppna diken och ladlandskap. Bebyggelsen är blandad med ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader och gårdsgrupper
från 1700- och 1800-talet. Strandradbyn dominerar i
området. Längs älven finns även en stor mängd fornlämningar.

Lite känslighet

STOR
effekt

Måttlig
påverkan

MÅTTLIG
effekt

Liten påverkan

OBETYDLIG
effekt

Området i Torne älvdal är komplext och innehåller
ett välbevarat odlingslandskap med tusenåriga anor,
välbevarade bystrukturer, gårdsgrupper och byggnader.

Generell bedömningspatris för LIS-områdets effekt
på respsektive miljö utifrån miljöns känslighet och
planförslagets bedömda påverkan.

Idag präglas Torne älvdal av de öppna och hävdade
odlingsmarkerna, både på holmar och längs älven.
På dessa marker finns lador och vissa partier har
också kvar sina öppna diken och åkerholmar. Bebyggelsen är blandad och ligger vanligen relativt glest,
på rad längs älven. Flera av byarna har en välbevarad
radbystruktur och här finns välbevarade mangårdar
av tornedalstyp från framförallt 1800-talet. Utmärkande för Tornedalsgården är att den är ovanligt stor
tack vare flera tillbyggnader, klädd med liggande panel och målad i ljus oljefärg. I området finns också
hela gårdsmiljöer med mangård, ladugård, uthus,
bodar och aittor, en typ av förrådsbodar. (Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020)

Riksintressen

Områden som är av nationell betydelse för en rad
olika samhällsintressen kan pekas ut som områden
av riksintresse. Följande riksintressen enligt miljöbalken (MB) inklusive Natura 2000 områden finns
i anslutning eller inom de föreslagna LIS områdena:
Brukningsvärd jordbruksmark, MB 3:4
Riksintresse för rennäring, MB 3:5
Riksintresse för naturvård och för friluftliv, MB 3:6,
berörs av samtlig LIS-områden utmed Torne älv

Ny bebyggelse och nya anläggningar förväntas bli
småskaliga, som är enkla att anpassa till landskapet
med liten påverkan på landskapsbilden. I skogsområden blir påverkan på landskapsbilden mindre då
bebyggelsen delvis döljs av vegetationen. Inom öppnare områden medför bebyggelsen större effekter på
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lera utformningen av bebyggelse så att den anpassa
väl till kulturmiljön.

landskapsbilden. Viktigt att bebyggelse i odlingslandskap anpassas till befintlig struktur och skala för
att konsekvenserna inte ska bli betydande.

Ny bebyggelse ska utformas enligt lokala bebyggelsetraditioner både vad gäller utformning och placering.

Landskapsbildskydd

Utmed Torneälven finns flera sträckor som omfattas
av Landskapsbildskydd enlig gamla NVL §19. Mer
än hälften av LIS-områdena berörs av detta skydd.

Genom att i attraktiva lägen ge möjlighet för boende
och turistföretag ökar möjligheterna för bygden att
hålla landskapet öppet.

I dessa områden beslutar Länsstyrelsen om strandskyddsdispens och hanterar tillståndsprövning för
byggnader/ändring/anläggningar.

Rekreation och friluftliv

Stränder är en viktig resurs för friluftslivet. Strandskyddets ursprungliga tanke var att bevara stränderna för allmänhetens friluftsliv och ge möjlighet för
promenader, fiske, strandhugg och bad. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller alla sjöar och
vattendrag. Inom flera av de föreslagna LIS-områdena finns populära fiskeplatser för allmänheten.

Hänsyn ska tas till känsliga områden ur landskapsbildssynpunkt.
Kulturmiljö

Flera av LIS-områdena som valts ut ligger inom bevarandevärda odlingslandskap, både inom klass I
och klass II områden. På flera ställen sammanfaller
även områden med fornlämningar med de föreslagna
LIS-områdena. Inget av LIS-områdena omfattar områden som utpekats i ängs- och betesmarksinventeringen.

Vid anläggande av LIS-områden finns ett krav på en
fri passage närmast stranden. De fria passagena samt
släpp mot stranden mellan bebyggelsen gör stränderna även i förtsättningen tillgängliga för allmänheten.
LIS-områdena omfattar en begränsad del av kommunens strandområden. Det kommer även i förtsättningen att finnas god tillgång på fria stränder i
Övertorneå kommun. Begränsade kompletteringar
inom redan bebyggda områden bedöms inte förändra rekreationsvärdet i stort inom kommunen. Byggande av attraktiva småskaliga turismanläggningar i
strandnära lägen, kan ge fler möjlighet till rekreation
och friluftsliv i kommunen.

Armasjärvi och de älvnära områdena söder om
Svanstein ligger inom riksintressen för kulturmiljövård. I stort sett samma avgränsning gäller för området Torne älv som beskrivs i Norrbottens kulturmiljöprogram. (6)
Exploatering kan komma att påverka kulturmiljön
och hur kulturmiljön uppfattas och upplevs. Negativa konsekvenser uppstår om kulturmiljön fragmenteras så att dess helhet inte uppfattas och när strukturer och samband försvagas och blir mindre tydliga.

Biologisk mångfald, växt- och djurliv
inklusive Natura 2000

Torne och Kalix älvsystem är Västeuropas enda riktigt stora oreglerade vattensystem, dessutom med
ursprungliga, naturligt reproducerande bestånd av
östersjölax och havsöring.

Höga kulturmiljövärden behöver inte utgöra ett hinder för exploatering, men har betydelse för omfattningen och utformningen av exploateringen.
Positiva konsekvenser kan uppstå om exploateringen bidrar till att tydliggöra och förstärka samband
och strukturer. All exploatering som påverkar fornlämningar kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt
kulturmiljölagen.

Torneälven med biflöden, är utvalt att ingå i Natura
2000 eftersom det i område finns arter och naturtyper som finns med i Art- och habitatdirektivet. Arter
som nämns i beslutet, och som därför är relevanta
för hela älvsystemet, är utter, lax, stensimpa, flodpärlmussla, grön flodtrollslända samt venhavre.

Konsekvenserna bedöms bli låga om hänsyn tas i
förtsätt planering och dispensgivning. I LIS-områden inom eller intill kulturmiljöer kan ny bebyggelse
i första hand prövas i detaljplan eller i områdesbestämmelser. I detaljplanen finns då möjlighet att reg-

I älvsystemet finns naturliga, reproducerande bestånd av lax och havsvandrande öring.
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Ynglen till den i Torne älv naturligt reproducerande
laxen och öringen stannar i älven i 2–4 år och vandrar sedan ut i havet där de växer till sig. Efter några
år återvänder de till sin födelseälv för att leka (PuroTahvanainen m fl 2001). Torne- och Kalix älvar är
med största sannolikhet de vattendrag i landet som
har de största och livskraftigaste bestånden av naturlig lax.

Areella intressen

Jord- och skogsbruk
Flera av de föreslagna LIS-områdena föreslås i områden med jordbruksmark. Enligt Miljöbalken 3 kapitel 4 § är jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse. Konfliktrisker kan uppstå mellan ny
bebyggelse inom eller i närheten av jordbruksmark,
då ny bebyggelse eller verksamhet riskerar att öka
fragmenteringen av jordbruksmarker, minska den
brukningsbara markytan eller ändra förutsättningar
för näringen. Vidare kan bebyggelse i närheten till
jordbruk störas av lukt och buller.

Den tidigare starkt hotade gröna flodtrollsländan,
Ophiohomphus cecilia, är nu klassad i NT (nära hotad) i den svenska rödlistan. Detta för att arten påträffats i Torne älv, Kalixälv, Ängesån, Råneälv, och
i Lule älv. Arten är upptagen i Bilagorna 2 och 4 i
Rådets direktiv 92/43/EEG, Art- och Habitatdirektivet. Det innebär att arten ska ges ett starkt skydd
enligt detaljerade instruktioner i direktivet.

Brukningsvärd jordbruksmark ska inte exploateras.
Kompletteringar av bebyggelse föreslås i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter eller
husgrupper, så att befintlig åkermark inte fragmenteras.

Strandzoner har generellt en hög biologisk mångfald
vad gäller både flora och fauna. Stränderna längs
sjöar och vattendrag är mycket betydelsefulla för det
växt-och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.

En ny bebyggelse kan komma att bidra till att hålla
kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt mot
vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark
upprätthålls.

Planens påverkan på naturmiljöer varierar. Somliga
områden är redan starkt påverkade och har låga naturvärden medan andra är mindre påverkade och
har fler naturvärden. När framförallt de senare fragmenteras och omvandlas delvis till bebyggda miljöer minskas utrymmet för till exempel skydd och
födosök.

Genom att i attraktiva lägen ge möjlighet för boende
och turistföretag ökar möjligheterna för bygden att
vara en levande landsbygd och frigöra resurser för
att hålla landskapet öppet.
Rennäring
LIS-områden vid Armasjärvi och norrut ligger inom
Korju koncessionssameby som täcker större delen
av Övertorneå kommun. LIS områdena söder därom
ingår i Liehittäjä koncessionssameby.

LIS-områden har i huvudsak pekats ut vid Torne älv
och några sjöar intill de större vägarna och samhällena. En generell bedömning är att djur- och växtlivet
i de mindre vattendragen är känsligare och områden
intill mindre vatendrag har därför plockats bort ur
planförslaget.

Förutom åretruntbeten, flyttleder m fl strategiskt viktiga områden som klassats som riksintresse för rennäringen, finns andra områden viktiga i renens årscykel. Områden för parning, och kalvning och tiden
där emellan är särskilt känsliga för störningar.

Vid anläggande av LIS-områden finns ett krav på
en fri passage närmast stranden där vegetationsridåer sparas vid strandkanten. Passagen ska skydda
den känsliga stranden och dess växt- och djurliv.
Det avsatta omrdådet för fri passage ger goda förutsättningar för att bevara växt och djurliv utmed
strandlinjen. Vid exploatering ska tillgängligheten
till strandområdet tillgodoses.

Ny bebyggelse i LIS-områden inom riksintresse för
rennäring eller i närheten av sådant rennäringsområden innebär inte att samebyn upphäver sin renskötselrätt. Närheten till flyttled och anndra områden av
riksintressen kan innebära ett intrång i egendomar.

Utifrån försiktighetsåtgärderna ovan och att det är
små områden som tas i anspråk och områdena i huvudsak redan är bebyggda; bedöms konsekvenserna
bli små för den biologiska mångfalden, växt- och
djurliv inklusive Natura 2000, Torneälven med biflöden.

Samebyn kan under flyttning med renar komma att
passera över tomtmark. En flyttled innebär också
att renar självmant kan passera, eftersom flyttleder
uppkommer genom att renar under mycket lång tid
använt dessa även utan inblandning av människor.
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En flyttled är inte statisk utan varierar upp till 500
meter beroende på flertalet faktorer, t ex störning
från skoterkörning och hundar.

ter.
Torneälvens beräknade100-årsflöden har legat till
grund för att sortera bort flertal områden. Av de kvarvarande områden som riskerar översvämmas är rekommendation att bygga ovanför beräknat 100-årsflöde eller att endast tillåta enklare byggnader eller
anläggningar som i huvudsak är till för att serva friluftslivet.

Flyttled passerar i närheten av LIS-området Nivaranta.
Hälsa och säkerhet

Potentiellt förorenade områden
Avloppsreningsverk, plantskola, och sågverk utan
doppning eller inpregnering, är verksamheter som
finns eller har funnits inom några av LIS-områdena.
Enligt länsstyrelsen har inga av dessa ännu inventerats då de bedömts ha liten risk för människors hälsa
och miljö. Efter provtagning och analyser kan ett objekt visa sig vara mer förorenat än befarats. (7)

I kommande planering ska hänsyn tas till aktuella
beräkningar av 100-årsflöden.
Vattenområde
Som vattenområde räknas ett område som täcks av
vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. I de föreslagna LIS-områdena ligger den gränsen något högre
upp än gränsen för högsta beräknade 100-årsflöde.

Närheten till stora vägar
Väg 99 är rekommenderad väg för farligt gods och
utpekad som funktionellt prioriterad väg (FPV) vilket innebär behov av att söka lösningar som ger god
tillgänglighet och kontinuitet för trafiken längs med
sådan väg. Väg 99 och även väg 398 från Hedenäset
och Kalix är utpekad som regionalt viktig väg för
gods, dagliga och långväga personresor och för kollektivtrafik. Tillgängligheten längs med dessa vägar
ska värnas och även utveklas. I den framtida planeringen är det viktigt att i beakta hälsa och säkerhetsaspekter särskilt för korsande oskyddade trafikanter
och vid risker med farligt gods.Att lägga bebyggelse
nära stora vägar kan innebära en risk för säkerhet.
Ett fåtal LIS-områden ligger intill en större väg dock
utanför vägområdet. (Neistenkangas, Svanstein,
Kattilakoski och Hedenäset) För nya eller ändrade
anslutningar söks tillstånd från väghållningsmyndigheten. Vid de enstaka fall som det kan bli aktuellt med nya utfarter mot större vägar kommer säkerhetsaspekten att samrådas med Trafikverket. För
några områden kan det bli aktuellt att samråda med
Trafikverket för att göra befintlig, samlad utfart mer
trafiksäker eller bättre av annan anledning (Maunu
och Pello)

Allt grävande och byggande i vattenområde samt
bortledande av vatten definieras som vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Anmälan av en
vattenverksamhet görs till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.
Om vattenverksamheten är omfattande eller om det
t.ex. finns starka motstående enskilda intressen eller
om verksamhetens påverkan på allmänna intressen
är stora kan det bli fråga om en tillståndsprövning.
Tillstånd som prövas av miljödomstolen.
Vid eventuell exploatering måste riskerna med översvämning eller risker för skred eller ras utredas vidare, bedömas och kartläggas i fortsatt planering.
Geotekniska stabilitetsundersökningar genomförs
där det finns svaga jordar eller svåra geotekniska
förhållanden.
LIS-områden med förutsättningar för erosion har
markerats i tabellerna sist i varje delområdesbeskrivning.
Vatten

Höga vattenstånd och flöden
Enligt klimatanalyser utförda av SMHI och baserade
på resultat från beräkningar med klimatmodeller för
perioden 1961-2100 an årsnederbörden för Norrbottens inland öka med 12 % till år 2050 och 30% till
år 2100. Låglänta delar vid en oreglerad älvsträcka
riskerar att vid kraftig nederbörd bli översvämma.
Även vårfloden kan ibland vålla skador på stränder
och byggnader. Isproppar som bildas vid islossningen kan medföra att vattnet lokalt kan stiga flera me-

Grundvattenresurser har betydelse för den framtida
dricksvattenförsörjningen och det är viktigt att dessa
är kända och att de skyddas för framtida behov. LISområdena vid Svanstein, Övertorneå och Hedenäset
ligger på eller i anslutning till en grundvattenförekomst.
Enligt vattendirektivets artikel 7 ska vattenförekom-
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ster som används för uttag av viss kvantitet, eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att garantera
tillgången på vatten av god kvalitet.

Tillkomst av anläggningar utifrån planförslaget som
underlätta för friluftslivet eller ökar (upprätthåller)
boende i kulturbygder ger positiva effekter för miljömålen: 13. Ett rikt odlingslandskap, 15. God bebyggd miljö

Vattenskyddsområden finns i anslutning till Hedenäset medan grundvattenförekomsterna vid Svanstein
och Övertorneå är klassade som möjlig vattentäkter.

Negativt
Tillkomst av anläggningar utifrån planförslaget som
medför omfattande ingrepp i strandzonen eller innebär en fragmentering av odlingsmark i kulturbygder
ger negativa effekter för miljömålen: 8. Levande
sjöar och vattendrag 13. Ett rikt odlingslandskap,
16. Ett rikt växt- och djurliv

Planen kommer huvudsakligen att leda till enstaka
kompletteringar i områden som i huvudsak redan
är bebyggda. Ny bebyggelsen får inte ha en negativ
påverkan på möjligheten att nyttja vattentäkterna.
Vid en exploatering ska hänsyn tas till vattenskyddsområdens riktlinjer. I fortsatta planeringen ska det i
varje enskilt fall särskilt beaktas att planerad verksamhet inte påverkar vattenförkomsten eller att avloppsfrågan löses på ett sätt som inte riskerar att
förorena vattentäktens vatten.
Exploatering kan även resultera i positiva effekter
för vattenresurser genom att gamla enskilda avloppslösningar kan ersättas och kopplas på en gemensam
avloppsanläggning vid förtätning av bebyggelsen.
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Den miljökvalitetsnorm som är aktuell när det gäller
strandnära bebyggelse inom Övertorneå kommun är
miljökvalitetsnorm för vatten.
Alla vattendragen och sjöar i anslutning LIS-områdena omfattas av miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.
I fortsatta planeringen ska det i varje enskilt fall
särskilt beaktas att utbyggnaden inte försämrar den
rådande statusen för vattenförekomsterna. För reducering av växtnäringsämnen ska avlopp hanteras i
största möjliga mån med gemensamma avloppslösningar.
Genom att goda avloppslösningar krävs i varje enskild fall, säkerställs att den ekologiska eller kemiska statusen i kommunens vattendrag inte försämras.
Om gamla avlopp ersätts kan statusen förbättras.
Miljökvalitetsmål

Planförslaget bedöms inte beröra merparten av de
16 nationella miljökvallitetsmålen i någon större utsträckning.
Positivt

29

30

5. LIS-områden i Övertorneå
kommun
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Indelning delområden

Norra Övertorneå

Mellersta Övertorneå

Södra Övertorneå
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Metod för urval

sta och Södra Övertorneå som visar samband mellan närliggande områden och vilka riksintressen
som gäller.

Ett första arbetet med att ta fram LIS-områden gjordes i samband med framtagande av en kommuntäckande översiktsplan. I det analysarbete som gjordes
pekades ett antal viktiga stråk ut som utvecklingsområden. I stort sett sammanfaller LIS-områdena
med dessa.

3. En detaljerad nivå som redovisar varje enskilt
område och de särskilda villkor som gäller för dispens.

Dispensgivning

Urvalet följer två huvudspår:

Huvudspårens syften är att främja befolkningstillväxt i kommunen. Utgångspunkten har varit att med
hjälp av LIS-områden med goda kommunikationer,
möjliggöra boende och etableringar nära vatten, som
en del i att göra Övertorneå kommun mer attraktivt
att bo och verka i.

I redovisade LIS-områden är dispens möjlig att ge
om vissa förutsättningar och villkor är uppfyllda.
Strandskyddets syften, allemansrättslig tillgänglighet och goda livsvillkor för växt- och djurlivet,
måste alltid uppfyllas för att dispens ska kunna ges.
Dessutom måste hänsyn tas till:

Huvudspår 1: att möjliggöra attraktiva platser för
permanent- och fritidsboende på korta avstånd
från tätortersområdena Pello, Svanstein, Juoksengi,
Övertorneå och Hedenäset där det finns offentlig och
privat service vars underlag kan stärkas. Längs hela
älvssträckan i kommunen finns lokaltrafik vilket
också tagits hänsyn till.

• konkurrerande anspråk och intressen
• sårbarhet och risker
• värden och kvaliteter i befintlig natur- och kulturmiljö
• riksintressen och andra hänsyn och skydd
I arbetet med att peka ut LIS-områden har hänsyn
tagits till ovanstående på en övergripande nivå och
olämpliga områden har valts bort.

Huvudspår 2: att stärka nya och befintliga turistsatsningar. Förutom tätsortsområden finns målpunkten
Risudden och ett antal andra områden där entreprenörer visat intresse för satsningar.

I den fortsatta prövningen i plan eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för
den specifika platsen då förutsättningarna kan variera inom LIS-områdena.

LIS-motiv
1. Förtätning av befintlig bebyggelse, kan antingen
vara enstaka nya bostäder i anslutning till befintliga, eller nya områden. För bostäder/fritidsbostäder
i nya områden krävs planläggning.

Tillägget till översiktsplanen varken är eller kan vara
så detaljerat och förutseende att det i alla lägen och
situationer kan fälla ett avgörande eller ge en absolut
bedömning av lämpligheten för en åtgärd i ett enskilt
strandområde. Ett område som inte är geografiskt utpekat kan ändå prövas mot de kriterier som ställs för
landsbygdsutveckling.

2. Turism, för små kompletterande åtgärder behövs
bara bygglov. För större satsningar kan planläggning behövas.
3. Övrigt, beskrivs för varje enskilt område
Det finns också i vissa byar intresse av att bygga
enklare anläggningar för det rörliga friluftslivet, för
dessa behövs ingen strandskyddsdispens.

På motsvarande sätt finns ingen garanti att dispens
kommer att beviljas bara för att platsen ligger inom
utpekat LIS-område. Strandskyddets syften och
lämpligheten i övrigt måste alltid prövas och säkerställas i varje enskilt ärende.

Beskrivning av LIS-områden

Konkurrerande anspråk och intressen

Beskrivningen av områdena är uppdelad i tre delar:

Strandområden är attraktiva för fritid, rekreation,
boende och turism. Strandzoner är också viktiga
livsmiljöer för växter och djur.

1. En första översikt som visar områdena i förhållande till hela Övertorneå kommun, se sidan 20.

Strandskyddslagstiftningen har kommit till för att

2. En mellannivå med delområdena Norra, Meller33

säkerställa att djur- och växtliv och möjligheten till
fritid och rekration är prioriterade i den kommunala
hanteringen av bygglov och planer i strandnära lägen. Övriga konkurrerande anspråk där strandnära
läge är en fördel eller av andra orsaker eftersträvas
är inte reglerade utan det är varje kommuns ansvar
att göra bedömningar i de enskilda fallen.

penser kan ges om det kan ske utan att störa växtoch djurliv.
Rörligt friluftsliv
Där det vid inventering eller via lokal kännedom
finns kunskap om t ex badplatser, fiskeplatser, båtlänningar, stigar eller annat, ska dispensgivning ske
med hänsyn till dessa.

Konkurrerande anspråk och intressen kan t ex vara:

Vattenkvalitet, enskilda avlopp
I samband med dispensgivning eller planläggning
utreds vilka vattenförhållanden som gäller för närliggande vatten, det påverkar vilka typer av avloppsanläggningar som kan godkännas och vilken skyddsnivå som ska gälla för enskilda avlopp.

• Permanentboende och fritidsboende, nya byggnader kan förstöra en utsikt
• Turistisk verksamhet, behov av orörd natur
• Turistisk verksamhet, behov av mark för anläggningar
• Anläggningar för annan verksamhet

Vid bedömning av skyddsnivå ska både förhållandena i det aktuella fallet och i det aktuella området tas
i beaktande. Grundkravet är att en avloppsanordning
ska klara normal skyddsnivå.

• Areella näringar som jordbruk, rennäring, skogsbruk
Miljökonsekvensbeskrivningen i kap 4 tar upp de
mest relevanta konkurerande anspråken och intressena.

Rikt odlingslandskap
Dispenser bör inte ges på mark som aktivt brukas
eller som kan behövas för en utvidgning av jordbruket. Hänsyn ska också tas till att aktiva jordbruk kan
medföra störningar som lukt och det bör därför finnas ett skyddsavstånd till ny bebyggelse.

Befintliga värden och kvaliteteter, riksintressen etc
inom Övertorneå kommun, finns redovisade i den
kommuntäckande översiktsplanen

Jord- och skogsbruk
Flera av de föreslagna LIS-områdena föreslås i områden med jordbruksmark. Enligt Miljöbalken 3 kapitel 4 § är jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse. Konfliktrisker kan uppstå mellan ny
bebyggelse inom eller i närheten av jordbruksmark,
då ny bebyggelse eller verksamhet riskerar att öka
fragmenteringen av jordbruksmarker, minska den
brukningsbara markytan eller ändra förutsättningar
för näringen. Vidare kan bebyggelse i närheten till
jordbruk störas av lukt och buller.

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

Brukningsvärd jordbruksmark ska inte exploateras.
Vad som är brukningsvärd jordbruksmark är inte helt
tydligt men ett framtida behov av mer lokalproducerad mat ska ingå i bedömningen.En avvägning/
bedömning får i varje enskilt fall prövas utifrån nuvarande och eventuella framtida behov av jordbruksmark och annan användning av marken.

I varje delområdesbeskrivning beskrivs de allmänna
intressen som är aktuella, dessutom ges generella
synpunkter på vilka faktorer som ska beaktas. I beskrivningarna av varje enskilt område finns mer detaljerade och specifika synpunkter. Nedan är en sammanställning av de generella rekommendationerna.

Mycket av jordbruksmarken är uppdelad i små fastigheter och kan på så sätt vara svår att bruka rationellt.

Växt- och djurliv
Där det vid inventering eller via lokal kännedom
finns kunskap om känsliga växtmiljöer eller rikt
djurliv som t ex fågellokaler bör dispensgivning i
LIS-området vara restriktivt. Ett mindre antal dis-

I Övertorneå kommun finns bara ett fåtal aktiva jord-
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• Bebyggelse innebär inte att samebyn upphäver sin
renskötselrätt.

bruk kvar och mycket av ängarna hålls öppna mer av
estetiska skäl än för jordbruksnäringens bedrivande.

• De installationer som uppförs måste utformas så att
djur inte kommer till skada och att skador på installationer inte regelmässigt ersätts av samebyn.

Kompletteringar av bebyggelse föreslås i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter eller
husgrupper, så att befintlig åkermark inte fragmenteras.

• Bygglov kan villkoras med att stängsel inte får
uppföras utan särskilt samråd med samebyn då det
annars kan innebära ett hinder for renskötseln.

En ny bebyggelse kan komma att bidra till att hålla
kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt mot
vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark
upprätthålls.

• Närheten till flyttleder och andra områden av riksintresse kan innebära ett intrång i egendomsrätten,
då samebyn under flyttning med renar kan komma
att passera över tomtmark. En flyttled innebär också
att renar självmant kan passera, eftersom flyttleder
uppkommer genom att renar under mycket lång tid
använt dessa även utan inblandning av människor.
En flyttled är inte statisk utan varierar upp till 500
meter beroende på flertalet faktorer där störningar
är en. En flyttled är vital för en sameby och skyddas
därför i lag.

Landskapsbild och kulturmiljö
I fortsatt planering ska hänsyn även tas till kulturmiljön i dispansgivning. I LIS-områden inom eller intill
värdefulla kulturmiljöer kan ny bebyggelse, förutom
enstaka kompletteringar, prövas i detaljplan eller i
områdesbestämmelser. Ny bebyggelse ska utförmas
med hänsyn till lokala bebyggelsetraditioner både
vad gäller utformning och placering på tomt.

Fri passage och gröna korridorer
Vid dispenser och bygglov finns ett krav på en fri
passage på några tiotal meter närmast stranden där
ingen privatisering får ske och där vegetationsridåer sparas i strandkanten. Passagen ska skydda den
känsliga stranden och dess växt- och djurliv, ge goda
förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden och ge fri tillgång för det rörliga friluftslivet.
Vid dispensgivning eller planering ska tillgängligheten till strandområdet även säkerställas genom släpp
mot vattnet mellan bebyggelse. Det kan till exempel
ske genom att mellan ett antal tomter lämna en obebyggd.

Hänsyn ska tas till känsliga områden ur landskapsbildssynpunkt, gäller även områden som inte omfattas av landskapsbildsskydd enligt NVL §19.
All exploatering som påverkar fornlämningar kräver
tillstånd från länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen.
Rennäring
Rennäringsintresset är både ett allmänt intresse enligt miljöbalken 3 kap 5 § och ett enskilt intresse
som medlemmarna i en sameby innehar enligt rennäringslagen (1971:437). Det allmänna rennäringsintresset innebär att mark- och vattenområden som har
betydelse för renskötseln ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Det enskilda rennäringsintresset
sammanfaller ofta med och utgör en förutsättning för
det allmänna rennäringsintresset. En inskränkning i
renskötselrätten får endast göras efter godkännande
från den enskilde rättighetsinnehavaren eller genom
att regeringen upphäver renskötselrätten inom ett
område.

Bygglov och planläggning
Strandområdena är attraktiva för både människor
och djur, därför bör högre krav ställas på när planläggning ska ske. Fler än ett fåtal nya hus bör prövas
i plan för att säkerställa rätt avstånd till strand, tillgänglighet med fria passager och gröna korridorer,
eventuella gemensamhetsanläggningar som bryggor,
VA-anläggningar eller annat.
Förtätning
För dispensgivning av enstaka bostadshus krävs att
de ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Maximalt avstånd i mycket glesbebyggda områden är 200 meter. I de allra flesta fall ska avståndet
vara mindre.

Dispenser får inte ha en negativ effekt på riksintresset rennäring. I fortsätt planeringen ska samråd ske
med berörd samebyn.
I LIS-områden som är utpekade inom riksintresse
for rennäring eller ligger i närheten av sådant område bör följande hållas i åtanke;

Infrastruktur och kommunikationer
Nya bostäder bör lokaliseras nära större kommuni-
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hitta fornlämningens avgränsning för att byggprojektet ska kunna lokaliseras utanför fornlämningen.

kationsstråk med kollektivtrafik. Gång- och cykelväg bör om möjligt finnas i närområdet.

• Arkeologisk undersökning (utgrävning) görs
innan en fornlämningen kan tas bort.

Förtätning i befintlig bebyggelse

Undersökningarna kan bli mycket kostsamma.

I de fall dispens söks i område med befintlig bebyggelse ska anpassning ske enligt rekommendationer
i delområdesbeskrivningarna. Nedanstående generella riktlinjer ska också följas.

Övrigt

Dispenser, bygglov och planering i övrigt bör hanteras utifrån följande riktlinjer:

Generella riktlinjer

• Planera mindre bebyggelsegrupper med ordentliga avstånd emellan, ger bättre tillgänglighet till
strandområdet för människor och bättre villkor för
växt- och djurliv

Ny bebyggelse, nya anläggningar eller nya
verksamheter
Fornlämningar (2 kap. Kulturmiljölagen)

• Samråd med länsstyrelsen ska göras för att ta reda
på om ett byggprojekt kan beröra någon fornlämning. (Normalt hålls samråd för projekt inom 150
m från kända fornlämningar.) Om samrådet med
länsstyrelsen visar att det inte går att lokalisera
byggprojektet så att fornlämningar undviks måste
byggherren/exploatören göra en ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Länsstyrelsen
får bara lämna tillstånd till ingreppet i fornlämningen om exploateringsintresset väsentligt överstiger
bevarandeintresset.

• Bäckar och andra småvatten är viktiga och hänsyn
ska tas i dispensgivning och planering
• Diskutera avstånd till strand, även om dispens är
möjlig kan ett längre avstånd än respektavståndet
på något tiotal meter vara lämpligt.
• Vid enskilda dispenser ska tomtplats alltid anges
• I känsliga lägen ska tomtplatsens utformning anges
för att undvika privatisering av strandområde
• Där det redan finns strandnära bebyggelse ska hänsyn tas, ny bebyggelse ”framför” eller i skymmande lägen ska undvikas

• Arkeologisk utredning görs för att konstatera om
ett byggprojekt berör en fornlämning, direkt eller
inom det område som behövs för att skydda fornlämningen.

• Eventuella nya bryggor och pirar ska samordnas,
undvik privata bryggor
• Inom områden med jordbruksmark som kan vara

• Arkeologisk förundersökning görs bl a för att

36

Totalt är de sammanlagda LIS-områdena 44,7 km,
utifrån bedömningen om nya exploateringar inom 10
år så kommer maximalt 10% av totala LIS-områden
att tas i anspråk. Av kommunens totala strandlängd
om 1 330 km berörs i så fall 0,3 %. De flesta LISområdena ligger längs med älven som sträcker sig
110 km genom kommunen. En grov uppskattning
ger då att ca 4 % av älvsträckan berörs.

brukningsvärd ska särskilda hänsyn tas så att markens brukbarhet inte försämras. Hänsyn bör också
tas till att jordbruk kan ge upphov till störande lukt
mm. Kompletteringar av bebyggelse föreslås i nära
anslutning till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter eller husgrupper, så att befintlig åkermark inte
fragmenteras.
• Stabilitetskarteringar, inventeringar eller andra utredningar kan komma att behövas i känsliga områden, speciellt när det gäller ny sammanhållen
bebyggelse

Osäkerhet

I nuläget är efterfrågan på nya bostäder i strandnära
läge främst förtätningar i befintliga byar, ofta av nära
släkt som vill ha fritidshus nära sin släktgård. Det
finns också ett intresse från finska köpare att bygga
nytt, och vid en lättnad av strandskyddet kan detta
intresse öka.

• Tillstånd för avlopp ansöks hos kommunens miljö- och byggkontor.
Översvämningsrisker
Inom strandområde som omfattas av 100-årsflöde
får inte byggnader för permanentboende uppföras.
Enklare byggnader för tillfällig övernattning eller
rörligt friluftsliv kan i vissa fall tillåtas.

Likaså för turism och anläggningar för upplevelsenäringen. Turismen växer i hela Sverige och Övertorneå har hittills inte haft några större aktörer lika
de som finns på finska sidan.

Översiktlig effektanalys

Planeringsläge

En översiktsplan ska aktualiseras varje mandatperiod, om bedömningen av effekt visar sig vara helt
fel kan planen justeras.

Metod

En översiktlig bedömning har gjorts av förväntad
exploatering inom den närmaste 10-årsperioden för
varje LIS-område. Bedömningen är erfarenhetsbaserad utifrån tidigare förfrågningar och dispensansökningar.

Sammanfattning

Denna plan förväntas inte ge några större effekter
inom en nära framtid. De största effekterna bedöms
vara att nya möjligheter att använda attraktiva områden blir möjliga, vilket i sin tur kan ge större inspiration och vilja att satsa, detta gäller för både privatpersoner och näringsliv. I en liten kommun med
vikande befolkning är detta av stor betydelse.

I slutet av varje delområdesredovisning finns tabeller med bedömd effekt eller risk för negativ påverkan. Under rubriken PÅVERKAN redovisas antalet
förväntade nya bostäder eller turistiska anläggningar
utifrån ett max-scenario.
För delområde norra Övertorneå förväntas ca 25 till
35 nya bostäder och två nya turistiska anläggningar.
Utpekade LIS-områden är sammalagt 11,5 km långt.

Andra förväntade effekter är att den service som
ännu upprätthålls i de större orterna kan få ett ökat
underlag och att hela Tornedalen från Haparanda till
Pajala blir intressantare för entreprenörer och exploatörer.

För delområde mellersta Övertorneå förväntas ca
40 till 50 nya bostäder och tre nya turistiska satsningar. Utpekade LIS-områden är sammanlagt 16,5
km långt.
För delområde södra Övertorneå förväntas ca 25 till
40 nya bostäder och tre turistiska satsningar. Utpekade LIS-områden är sammanlagt 16,7 km långt.
Totalt för kommunen 90 till 125 nya bostäder och
åtta turistiska satsningar.
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RI Friluftsliv MB 3:6

Bebyggelse

RI naturvård MB 3:6
RI Kulturmiljövård MB 3:6
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Samebygräns
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Delområde norra Övertorneå

RIKSINTRESSEN (Ri) OCH ÖVRIGA HÄNSYN

Alla LIS-områden berör Natura 2000 för Kalix- och
Torne älvdalar och Ri för friluftsliv och för naturvård. LIS-området i Neistenkangas berör riksintresse
för kommunikationer (väg 99). Riksintresse för Rennäring berörs av LIS-området i Neistenkangas, men
bedöms inte påverkas med tanke på att det nästan
enbart är odlingsmark som berörs av LIS området.

Pello - Neistenkangas

Allmänt
Pello var tidigare en viktig gränsort med tullstation
som numera är nedlagd efter EU-inträdet. Gränshandeln är viktig för Pello eftersom finska Pello som är
en större ort ligger på andra sidan älven.

Neistenkangas är ett älvnära odlingslandskap med
en bevarandevärd natur- och kulturmiljö (1). Forneller kulturlämningar från t ex boplatser eller tjärdalar har återfunnits vid Pello och Neistenkangas (2)..

Från Pello finns också vägförbindelse med de större
finska turistorterna, bland annat via E8 på finska sidan om gränsälven.
Strandskyddsområdet Strandvägen i Pello består av
ängsmark med många gårdar som har älvkontakt.
Området är populärt för fiskare, men fisket sker i huvudsak från båt.

Områdena söder om Pello tom Neistenkangas ligger
i lägen med förutsättning för stranderosion (3).
Norra delen av området vid Postvägen ligger helt eller delvis inom zonen för älvens beräknade 100-årsflöde. I övrigt har LIS-områden utmed älven avgränsats med hänsyn till beräknade 100-årsflöden (4).

Längs Strandvägen finns möjligheter till förtätningar
av befintlig bebyggelse. Mycket stabil mark, strandängsmarker där det finns en brant ned mot älven. I
och med branten underlättar det för allmänheten att
vistas i direkt anslutning till vattnet utan att inkräkta
på någons tomt.

För de av LIS-områden berörda ytvattenförekomsterna, Leipiöjoki och Pentäsjoki, bedöms att Risk
för Ekologisk status/potential inte uppnås 2021 (5).

I området är det möjligt att förtäta med både fritidshus och året runtboende. Inga nya anläggningar eller anordningar får hindra allmänhet att nå stigar och
stränder.

Service och teknisk försörjning

Kommunalt vatten och avlopp. I Pello finns två vattentäkter, en för centrala och södra delen samt en för
den norra delen. Ett avloppsreningsverk byggt 1987
med mekanisk-kemisk rening finns i byn. Verket är
dimensionerat för 400 personer. Enskilda anläggningar finns i Norra Pello. Den centrala delen av
Neistenkangas är anslutet till kommunalt vatten och
avlopp.

Älven utgör en kraftig böj omedelbart söder om Pello. Bebyggelsen har en långsträckt utbredning längs
älven och Pello och Neistenkangas har i stort sett
växt ihop. Byarna utgör typiska strandradbyar där
varje hemman hade älvkontakt. Området är en typisk
jordbruksbygd. Odlingslanskapet vid Neistenkangas
med sina ängslador på Haapasaari och Leipiösaari
har ett högt bevarandevärde ur natur- och kulturminnesvårdssynpunkt. I Neistenkangas finns möjlighet
till förtätning, det är främst ängsmark men även mindre skogspartier finns.

I Pello finns daghem, gruppbostäder för äldre, församlingshem, livsmedelsbutik, fotbollsplan, hockeyplan, elljusspår mm.
Infrastruktur och kommunikationer

Kompletterande bebyggelse kan tillåtas i ej för låglänta delar. Det är bra mark i linje med befintliga
byggnader längs älven. Vid placering av bebyggelse
ska hänsyn tas till platsens forn- och kulturlämningar samt riksintressen. Bevara det öppna landskapet.
Huvudbyggnader bör ges en lågmäld utformning,
bebyggelsen får inte inverka negativt på områdets
karaktär. Den centrala delen av Pello omfattas av
detaljplan.

Samtliga LIS-områden ligger i närheten av väg med
kollektivtrafik. Pello är en gränsort med broförbindelse till Finland.
Riksväg 99 är rekomenderad väg för farligt gods.
Risker utmed väg 99 ska tas med i fortsatt planering.
Huvudsakliga lis-motiv

Förtätning av enskilda boenden stärker den service
som finns i Pello och Neistenkangas, turistsatsningar
ger fler arbetstillfällen och ökad service.

Landskapsbildsskydd enligt fd 19§ Naturvårdslagen
gäller för större delen av älvens strandområde vid
Pello - Neistenkangas.
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Landskapsbildsskydd (NVL §19)

• Fornlämningar (KML 2)
°
VA
I området finns inget kommunalt VA (2016).
Planeras att anordnas under 2017.

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Rekommendationer
Föreslaget LIS-område är sedan tidigare ett bebyggt
område, varför ytterligare ny bebyggelse eller förtätning bedöms ge liten negativ påverkan på landskapsbilden. Det finns dock en risk att utblickar reduceras.
Särskild hänsyn till dessa bör tas.

Strandvägen (Pello)

I huvudsak äldre jordbruksbygd med gårdar längs
med stranden.
LIS-motiv
Förtätning av permanentboende och fritidshus ger
ökat underlag för service i Pello och Neistenkangas.

Nybebyggelse ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse
Värdefull jordbruksmark ska inte bebyggas. Kompletteringar av bebyggelse föreslås i nära anslutning
till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter eller husgrupper, så att befintlig åkermark inte fragmenteras.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Naturvård
• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten

Hänsyn ska tas till rödlistade arter så att dessa inte
skadas

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)
• Rödlistade arter i området enligt Artportalen; Rysskörvel och Månlåsbräken.

I området finns fornlämningar. För att klargöra om
ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska samråd
hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer
i kapitlets början.
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• Friluftsliv

Känd fornlämning
Boplats

• Natura 2000 - vatten

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

• Fornlämningar (KML 2)
VA
I större delen av området finns kommunalt VA, planer finns att komplettera det.

Pello

Jordbruksbygd mellan Pellovägen och Torneälven.
Väg 402 till Finland korsar områdets södra del.
Norr om riksvägen utgör planområdet i huvudsak
den öppna delen mellan bebyggelse och strand. Söder om riksvägen ligger den befintliga bebyggelse
inom planområdet. Området nära bron omfattas av
detaljplan. I områdets direkta närhet finns/har funnits verksamheter med olika föroreningsrisker (drivmedelshantering, bilvårdsanläggning, sågverk, avloppsrensingsverk).

Rekommendationer
• Nybebyggelse ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse
• Värdefull jordbruksmark ska inte bebyggas. Kompletteringar av bebyggelse föreslås i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen
koncentreras mot eventuella skogskanter eller husgrupper, så att befintlig åkermark inte fragmenteras.

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.

Bebyggelse i odlingslandskap anpassas till befintlig
struktur och skala.
I området finns fornlämningar. För att klargöra om
ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska samråd
hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer
i kapitlets början.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Naturvård
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Postvägen

VA
I området finns inget kommunalt VA, planer finns att
anordna det.

Planer finns för turistiska satsningar. Erosionsrisk.
Inom området som påverkas av 100-årsflödet får
bara enklare byggnader uppföras. Risk att låglänta
delar översvämmas vid höga vattenstånd, vilket kan
ha effekt på vattenkvallitet med konsekvenser för
vatteförekomst och vattenlevande djur och organismer.

Rekommendationer
Ny bebyggelsen placeras i första hand intill befintlig (västra delen av området) Placeringar nära den
eroderade älvbrinken ska föregås av stabilitetsundersökning. Endast enklare byggnader bör tillåtas i
zonen för 100-årsflöde.

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.

Åtgärder som kan öka risken för erosion och grumling bör beaktas.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Naturvård
• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten
• Landskapsbildsskydd (NVL §19) råder för den östra halvan (1 fastighet)
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Känd fornlämning
Boplats

• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II
Framförallt det låglänta odlingslandskapet med
ängslador och diken. (De kulturellt värdefullare
öarna, klass I, ingår ej i LIS-område)

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Pellovägen (Neistenkangas)

• Rödlistade arter i områdets närhet enligt Artportalen; Rysskörvel

Tvådelat området på var sida om fuktängslik mark.
Odlingslandskap med ett par större gårdar och några
grupper med fritidshus samt några ängslador..

• Risk att god ekologisk status/potential inte uppnås
2021 för vattendraget Leipiöjoki

Viss erosionsrisk (stranden öster om öarna). Risk att
låglänta delar översvämmas.

VA
I större delen av området finns kommunalt VA.

I området finns/har funnits verksamhet med bedömd
liten föroreningsrisk (plantskola).

Rekommendationer
Bebyggelse i odlingslandskap anpassas till befintlig
struktur och skala. Ny bebyggelse bör vara samlad i
grupper och i skala likt befintliga gårdar med plats
för utblickar emellan grupperna, Endast enklare
byggnader bör tillåtas i zonen för 100-årsflöde.

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.

Hänsyn ska tas till rödlistade arter

Riksintressen och övriga hänsyn
• Naturvård

I områdets närhet finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska
samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella
riktlinjer i kapitlets början.

• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten
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Vinbärsodling etc

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Känd fornlämning
Boplats

Våtmark (VMI)

• Rödlistade arter i området; Grön flodtrollslända
och Rysskörvel. Backsvala kan finnas i området

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Neistenkangas

• Fornlämningar (KML 2)

Varierad strandremsa delvis något eroderad och
småbruten. Förbättrad tillgänglighet för fritidsfisviskare är en potential. Erosionsrisk. Risk att låglänta
delar översvämmas.

VA
I större delen av området finns kommunalt VA.
Rekommendationer
Ny bebyggelsen placeras i första hand intill befintlig.
Placeringar nära den eroderade älvbrinken ska föregås av stabilitetsundersökning. Bebyggelse anpassas
till befintlig struktur och skala. Ny bebyggelse bör
vara samlad i grupper och i skala likt befintliga gårdar med plats för utblickar emellan grupperna. Väster om väg 99 bör stugor för turism vara små och
placeras enskilt eller i mindre grupper likt ängslador.
Anläggningar (trappa, spång) och urhuggningar i
strandvegetationen för att nå vattnet bör vara korta
och smala. Bättre sprida dessa utmed en stig ovanför
strandvegetation än att anlägga en längsgående stig/
spång i strandbrinken.

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.
Riksintressen och övriga hänsyn
• Rennäring, åretruntbete (bedöms inte påverkas då
området i huvudsak berör jordbruksmark)
• Naturvård
• Friluftsliv
• Kommunikation, Väg 99
• Natura 2000 - vatten

Hänsyn ska tas till rödlistade arter, bl a förutstättningar för vattennära vegetation och uppodlad mark.

• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (Öppet älvnära odlingslandskap).

I området eller i dess närhet finns fornlämningar. För
att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska samråd hållas med länsstyrelsen. Se även
generella riktlinjer i kapitlets början.

• Risk att god ekologisk status/potential inte uppnås
2021 för vattendraget Pentäsjokki
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PÅVERKAN

5-10

5-10

2+
Turism

5

10 +
Turism

OMRÅDE

Strandvägen

Pello

Postvägen

Pellovägen västra
och östra området

Neistenkangas

1

2

3

4-5

6

Tornedalslandskap
§19-skydd

Ängslandskap

§19-skydd

Förtätning

Förtätning
§19-skydd

LANDSKAPSBILD OCH
BEBYGGELSE

R

R

R

KULTURARV

Rödlistade arter
Strandvegetation.

Rödlistade
arter. Värdefulla
närområden

Hård röjning

Rödlistade arter

BIOLOGISK
MÅNGFALD,
Växter och
djur

Fisketurism
Tillgänglighet

REKREATION OCH
FRILUFSLIV

Åkermark

Åkermark

Åkermark

Åkermark

JORDBRUK,
RENNÄRING

PÅVERKAN: lanförslag och bedömt maxantal nya hus inom en 10 årsperiod samt om planförslaget innehåller turistisk verksamhet
LANDSKAPSBILD OCH BEBYGGELSE: Odlingslandskap. - Området innehåller odlingslandskap och är bl a utpekat i Bevarandeplan för odlingslandskap (Tornedalens älvlandskap)
KULTURARV: R - Kända fornlämningar berör planområdet. Krav på arkeologiska utredningar kan ändå tillkomma för de flesta av områdena
BIOLOGISK MÅNGFALD, Växter och djur: Turistisk verksamhet har bedömts medföra stor påverkan på strandvegetation.
FÖRORENINGAR - Området innehåller verksamheter med olika risk för potentiella föroreningar. (De inom parentes ligger intill)
KLIMAT: Generellt gäller att all bebyggelse på ”hyllor” utanför beräkant 100-årsflöde kan löpa risk för rasskador vid långvariga extrema regnväder tillsammans med högar vattenflöden.
VATTEN: Röd text. - Vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status före 2021. Blå text: och ram - Grundvattenförekomster.
Hur bedömningen är gjord presenteras i kapitel 4

STOR

Pentäsjoki
SE744281-184679

Leipiöjoki
SE743770-185494

Uppställningspl.

VATTEN och miljökvallitetsnormer
för vattenförekomster

MÅTTLIG

Erosion längs
bäcken

Erosion i västra delen

Erosion översvämning.

HÄLSA OCH
SÄKERHET
Höga vattenstånd, KLIMAT

OBETYDLIG

Interntrafik
på Rv 99

Plantskola

Sågverk
(Drivmedel)

HÄLSA OCH
SÄKERHET
Föroreningar
Trafikolyckor

LIS-områdenas bedömda effekt på miljövärden utifrån känslighet och grad av påverkan. POSITIV

Norra Övertorneå
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Anpassning till bef.
struktur. Begränsa
antal anl i strandveg
Stabilitetsundersökning

Anpassning till bef.
struktur. Bevara
ängslandskapet

Uppställning ovan
100-årsflöde

Anpassning till bef.
struktur

Anpassning till bef.
struktur

ÅTGÄRDER

Mellersta Övertorneå
Rovakka
Mettäjärvi

Yli-Kuittasjärvi
Rantajärvi

Svanstein
Keroniemi
Penttäjä

Ylinenjärvi
Ruokojärvi
Vyöni

Juoksengi

Mukkajärvi

Pirttijärvi
koncessionssameby
Kuurajärvi

Siekasjärvi
Niskanpää

Jänkisjärvi

Kannusjärvi

Korju koncessionssameby

Soukolojärvi
Kuusijärvi

Övre Kuivakangas
Nedre
Kuivakangas
Raitajärvi

Hirvijärvi

Poikkijärvi
Puostijärvi

Haapakylä

Ramböll 1320017286

Kommungräns

Naturreservat

LIS-områden

Norrbottens kultumiljöprogram

Sjöar och vattendrag

RI Friluftsliv MB 3:6

Bebyggelse

RI naturvård MB 3:6
RI Kulturmiljövård MB 3:6
RI Rennäring åretruntområde
RI Rennäring, svår passage

(((( RI Rennäring, flyttled
Samebygräns
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Delområde mellersta Övertorneå

kan vara känslig för störande verksamhet, t ex skoterkörning.

Allmänt

Natur- och kulturmiljön efter Torne älv har ett mycket högt bevarandevärde, med tydliga värdekärnor i
de äldsta byarna där drag av urspungliga odlingssystem har bibehållits (1, 6).

Svanstein är en by som ligger vid sjön Kuittasjärvis
utlopp och på östra sidan branta Kynsisvaaras bergssluttning ner mot älven. I norra delen lite nyare bebyggelse på den sluttande östra delen av sjön och i
södra delen parallellt med väg 99 äldre beyggelse.
Byn har liten andel odlingsmark och här har tidigare
funnits stångjärnshammare och i slutet av 1900-talet
ett välkänt hälsohem.

Forn- eller kulturlämningar från t ex boplatser eller
tjärdalar har återfunnits både omkring Svanstein och
Maunu(2).
LIS-områden utmed älven har avgränsats med hänsyn till beräknade 100-årsflöden (4). LIS-området
Kattilakoski ligger dock i ett läge med förutsättning
för stranderosion (3).

Huvuddelen av Svanstein omfattas av detaljplan.
Områden kring Svanstein omfattas även av landskapsbildsskydd enligt fd 19 § naturvårdslagen.
Fornlämningar och området kring fornlämningarna
är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Från Svanstein
och söderut omfattas älvlandskapet av riksintresse
för kulturmiljövård på grund av de höga kulturmiljövärdena.

LIS-områdena Kuittasjärvi, Svansteinsbruk och
Svanstein ligger inom en grundvattenförekomst som
utgör möjligt vattenskyddsområde. För de av LISområden berörda ytvattenförekomsterna, Rantajärvi,
Kuittasjärvi och Kuittasjokki bedöms att Risk för
Ekologisk status/potential inte uppnås 2021 (5).

I Svanstein finns också en skidanläggning av hög
kvalitet med nya ägare som planerar ett antal nya
satsningar.

Service och teknisk försörjning

I Kattilakoski har kommunen satsat på en restaurang
angränsande till Trafikverkets rastplats. Området är
naturskönt med mycket besökare och har stor potential för utökning av besöksnäringen. Angränsande
Maunu by kan eventuellt förtätas i en mindre omfattning. Fritidshusområdet söder om byn kan förtätas i
vissa delar och i en fortsättning runt udden där det
inte finns bebyggelse är det möjligt att planlägga för
fler fritisboenden

Kommunalt vatten och avlopp finns för huvuddelen av Svanstein. Endast den södra delen har enskilda VA-anläggningar. Vattnet tas från bergborrade
grundvattenbrunnar med god kapacitet och kvalité.
Avloppsreningsverket består av en mekanisk -kemisk reningsanläggning. Det finns kapacitet för ytterligare anslutningar.
I Svanstein finns kyrka, låg-, mellan- och högstadieskola, barndaghem, elljusspår, slalombacke, hoppbacke, fotbollsplaner m.m samt sporthall som kan
hyras. Den kommunala servicen och fritidsutbudet
är väl utbyggt i Svanstein.

RIKSINTRESSEN (Ri) OCH ÖVRIGA HÄNSYN

Delområden vid sjöarna Rantajärvi och Kuittasjärvi
och vid Torne älvs stränder intill Svanstein och Kattilakoski

Infrastruktur och kommunikationer

Alla LIS-områden inom delområdet berör Natura
2000 för Kalix- och Torne älvdalar. Områdena intill
Svanstein och Kattilakoski berör även Ri för kommunikationer, friluftsliv, naturvård och kulturmiljö
- förutom Kuittasniemi norr om Svanstein som inte
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

Samtliga LIS-områden utom Rantajärvi ligger i närheten av väg 99 där det finns kollektivtrafik.
Riksväg 99 är rekomenderad väg för farligt gods.
Risker utmed väg 99 ska tas med i fortsatt planering.

Riksintresse för Rennäring (åretruntbete) berörs av
LIS-områdena Kuitsniemi, Nivanranta och Maunu,
främst då enstaka partier med tallhed med marklav
eller äldre skog med hänglavar. Väster om Nivanranta går det en flyttled som vid vissa delar av året

Huvudsakliga LIS-motiv:

Förtätning av enskilda boenden stärker den service
som finns i Svanstein och Juoksengi, turistsatsningar
ger fler arbetstillfällen och ökad service.
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Rantajärvi

• Fornlämningar (KML 2)

Tudelat område med sjöstrand i olika väderstreck
nedanför sammanhållen bybebyggelse och åkermark. I mitten av området en exponerad udde nästan
oexploaterad. Den utgör plats med potential för turistisk satsning och är samtidigt viktig för befintlig
rekreation och djurliv. Vid Rantajärvis utlopp finns
en gångbro värdefull för fisketurismen runt sjön.

VA
I större delen av området finns kommunalt VA.
Rekommendationer
Bebyggelse i odlingslandskap anpassas till befintlig
struktur och skala. Småstugor kan placeras enskilt
likt ängsladorna.

LIS-motiv

Dikningar mm som kan påverka Rantajärvi vattenstatus (övergödning) ska undvikas.

Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.

I området finns fornlämningar. För att klargöra om
ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska samråd
hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer
i kapitlets början.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Natura 2000 - vatten
• Risk att god ekologisk status/potential inte uppnås
2021 för sjön Rantajärvi.
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Kuittasniemi

Varierad strandremsa med både rasbranter och låglänt brukad mark. En gård och enstaka fritidshus.
Erosionsrisk särskilt tydlig vid de höga älvslänterna
i områdets södra del.

• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (Pikkuniemi)

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.

• VA

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)
• Fornlämningar (KML 2)
I området finns inget kommunalt VA.
Rekommendationer
Placeringar nära den eroderade älvbrinken ska föregås av stabilitetsundersökning.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Rennäring, åretruntbete som avgränsas i öster (mot
LIS-området) med ett renstängsel .

I områdets närhet finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska
samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella
riktlinjer i kapitlets början.

• Naturvård
• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Pikkuniemi

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Norra delen övergår från tät skog till halvöppen
mark och gränsar till vassar invid bäckutflöde. Vid
lågvatten är det möjligt att röra sig längs vattenbrynet utmed hela sträckan. Risk att låglänta delar översvämmas vid höga vattenstånd

• Rödlistade arter i området; Grön flodtrollslända

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.

Rekommendationer
Kompletteringsbebyggelse. Bäst läge intill befintlig.

• Fornlämningar (KML 2)
VA
I området finns inget kommunalt VA.

Hänsyn ska tas till rödlistade arter, bl a förutstättningar för vattennära vegetation

Riksintressen och övriga hänsyn
• Rennäring, åretruntbete som avgränsas i öster (mot
LIS-området) med ett renstängsel.

I områdets närhet finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska
samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella
riktlinjer i kapitlets början.

• Kulturmiljövård
• Naturvård
• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten
• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (Pikkuniemi)
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Landskapsbildsskydd (NVL §19)
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Boplats
Varierad strandremsa mellan
sjö och bäck - väster
om Rv 99. Flera forn- eller kulturlämningar på odlingsmarken norr om Kuittasjärvis utlopp. Dränglängan populärt besöksmål. Gång- och cykeltunnel
finns under Rv 99. Lövpartierna utmed bäcken rymmer flera rödlistade smågfåglar.
Vinbärsodling etc

• Natura 2000 - vatten

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

°

• Kommunikation, Väg 99

Sjöar och vattendrag
Kuittasjärvi
(Svanstein)
Torne älvs 100-årsflöde
R Känd fornlämning
(
"
LIS-område
Våtmark (VMI)

400 m

• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (odlingslandskap intill äldre bebyggelse)
• Risk att god ekologisk status/potential inte uppnås
2021 för sjön Kuittasjärvi

I områdets finns/har funnits verksamhet med bedömd liten föroreningsrisk (sågverk).

• Risk att god ekologisk status/potential inte uppnås
2021 för bäcken Kuittasjoki

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och eventuell utökning av turistiska anläggningar ger ökat underlag
för service och fler arbetstillfällen.

• Landskapsbildsskydd (NVL §19) råder i den lilla
delen norr om odlingsmarken.
• Fornlämningar (KML 2)
VA
I större delen av området finns kommunalt VA.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Rennäring, åretruntbete (bedöms inte påverkas då
LIS-området i huvudsak berör uppodlad, lavfattig
mark)

Rekommendationer
Hänsyn tas till rödlistade arter utmed bäcken.

• Kulturmiljövård

I områdets närhet finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska
samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella
riktlinjer i kapitlets början.

• Naturvård
• Friluftsliv

51

R
"
(

R
"
(

R
"
(
R
"
(

R
"
(

"
(

R
"
(

r
!
R
"
(
R
"
(

99

R
"
(

R
"
(

0 50 100
Kommungräns

200

300

1:10 000

Fastighetskarta 2016

400 m

°

Sjöar och vattendrag

Ramböll 1320017286
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Pääkkölä

• Kommunikation, Väg 99

Lisområdet är avgränsat till området närmast Svansteins gård (norr om skyddsvärd hagmark och väster
om boplatsområde och sågverk). Gång- och cykeltunnel finns under Rv 99. I områdets direkta närhet
finns/har funnits verksamheter med bedömda små
föroreningsrisker (sågverk, äldre järnhantering).

• Natura 2000 - vatten
• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (odlingslandskap intill äldre bebyggelse)
• Angränsar till skyddsvärd betesmark enl Ängs och
betesinventering (2014)

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.

• Fornlämningar (KML 2)
VA
I området finns kommunalt VA.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård

Rekommendationer
I områdets närhet finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska
samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella
riktlinjer i kapitlets början.

• Naturvård
• Friluftsliv
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Torne älvs 100-årsflöde
LIS-område
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Vinbärsodling etc

Känd fornlämning
Boplats

Våtmark (VMI)

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Svanstein

Långsträckt by längs äldre väg parallellt med väg 99.
Odlingsmarker mellan byn och älven. Översvämningsrisk öster om Rv 99. Möjlighet till ett fåtal förtätningar.

• Norrbottens kulturmiljöprogram

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse ger ökat underlag
för service.

VA
I området finns kommunalt VA.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård

Rekommendationer
Ett fåtal förtätningar, anpassas till befintlig bebyggelse. Nya byggnader får inte skymma sikten för befintliga bostäder.

• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (odlingslandskap intill äldre bebyggelse)
• Fornlämningar (KML 2)

• Naturvård
• Friluftsliv

I områdets närhet finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska
samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella
riktlinjer i kapitlets början.

• Kommunikation, Väg 99
• Natura 2000 - vatten

53

Riksintressen och övriga hänsyn
• Rennäring, åretruntbete som i huvudsak berör barrskogspartierna väster om LIS-området. Parallellt
med LIS-område och väster om väg 99 går en flyttled och utmed den ett strategiskt område, svår passage som berörs av LIS-områdets norra del.
• Kulturmiljövård
• Naturvård
• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten
• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (särskil de låglänta översvämmade delarna som fortfarande hålls öppna)
• Landskapsbildsskydd (NVL §19) råder i den övre
halvan
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Torne älvs 100-årsflöde
LIS-område
Våtmark (VMI)
Vinbärsodling etc
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

VA
I området finns kommunalt VA.

Nivanranta

Gles bebyggelse längs med älven. Risk för översvämning av läglänta delar i områdets södra delar.

Rekommendationer
I södra delen av området föreslås kompletteringar av
bebyggelse i nära anslutning till befintlig bebyggelse
så att befintlig åkermark inte fragmenteras.

LIS-motiv
Förtätning av befintlig bebyggelse och nya mindre
turistiska anläggningar ger ökat underlag för service
och fler arbetstillfällen.

Hänsynstagande. Närheten till flyttled och svår passage gör området känsligt för störande verksamheter
under vissa delar av året. exempelvis skoterkörning.
I områdets närhet finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska
samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella
riktlinjer i kapitlets början.
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Kattilakoski

• Friluftsliv

Större rastplats och relativt ny restaurangbyggnad
med bastuanläggning. Älven relativt grund och
ström, populärt besöksmål. Mer boende i närheten
av restaurangen behövs för att den ska kunna vara
kommersiellt lönsam. Området är utsatt för erosion.
Restaurangområdet är planlagt.

• Kommunikation, Väg 99
• Natura 2000 - vatten
• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (gäller i huvudsak odlingslandskapet väster om riksvägen)

LIS-motiv
Mycket attraktivt område för besöksnäring, en satsning i området kan ge fler arbetstillfällen och öka
kommunens attraktivitet,

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)
VA
I området finns kommunalt VA.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Renäring, åretruntbete som i huvudsak berör barrskogspartierna väster om LIS-området.

Rekommendationer
För att möjliggöra fler än ett fåtal kompletterande
boenden behöver området utredas och planläggas.

• Kulturmiljövård

Placeringar nära den eroderade älvbrinken ska föregås av stabilitetsundersökning.

• Naturvård
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Torne älvs 100-årsflöde
LIS-område
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Vinbärsodling etc

Känd fornlämning
Boplats

Våtmark (VMI)

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Maunu norra

Området gränsar till några småvatten och ett sammanhängande tidvis översvämmat område som kan
hysa intressanta arter. Spridd bebyggelse. Risk att
låglänta delar översvämmas vid höga vattenstånd.

• Norrbottens kulturmiljöprogram

LIS-motiv
Mycket attraktivt område för fritidshus, möjliggör
förtätning och öppnar upp för framtida turistsatsningar inom främst jakt och fiske. Nya boenden kan
också stärka restaurangen i Kattilakoski.

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)

• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II
(Områdets odlingslandskap är mest karaktäristiskt
vid Maunu by, söder om området)
VA
I området finns inget kommunalt VA.
Rekommendationer
Planläggning för ny bebyggelse förutom ett fåtal
kompletteringar.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Rennäring: Åretruntbete som i huvudsak berör
barrskogspartierna väster om LIS-området.

Siktförhållandena vid utfart mot väg 99 kan behöva
ses över.

• Kulturmiljövård
• Naturvård
• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

• Odlingslandskap, Klass II (gäller i huvudsak odlingslandskapet och den äldre bebyggelsen vid
Maunu by, norr om området)

Maunu södra

Varierad strandremsa med både rasbranter och låglänt mark, delvis brukad. Nyare stugor längs med
älven i norra delen av LIS-området. Uppskattat fritidsfiskevatten. Delar av området är utsatt för erosion. Risk att låglänta delar översvämmas vid höga
vattenstånd.

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)
• Fornlämningar (KML 2)
VA
I området finns inget kommunalt VA.

LIS-motiv
Mycket attraktivt område för fritidshus, möjliggör
förtätning och öppnar upp för framtida turistsatsningar inom jakt och fiske. Nya boenden kan också
stärka restaurangen i Kattilakoski.

Rekommendationer
Planläggning för ny bebyggelse förutom ett fåtal
kompletteringar. Komplettering av bebyggelsen på
tallheden ovanför älvbrinken kan ske efter att stabilitetsundersökning skett. I den värdefulla rekreationszonen mellan befintlig väg/stig och älv bör endast
byggnationer för friluftlivet tillåtas.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Rennäring. Åretruntbete som i huvudsak berör
barrskogspartierna väster om LIS-området.

I området finns fornlämningar. För att klargöra om
ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska samråd
hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer
i kapitlets början.

• Kulturmiljövård
• Naturvård
• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten

Siktförhållandena vid utfart mot väg 99 kan behöva
ses över.

• Norrbottens kulturmiljöprogram
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PÅVERKAN

OMRÅDE

§19-skydd

§19-skydd

Vacker utsikt
§19-skydd

§19-skydd

Odl.landskap

Odl landskap

Odl.landskap
(§19-skydd)

Odl.landskap
§19-skydd

§19-skydd

Sammanhållen beb

LANDSKAPSBILD OCH
BEBYGGELSE

R

R

R

R

R

R

KULTURARV

Lång strand

Solvänd ängsmark och ett
småvatten

Strandmiljö

Rödlistade arter

Udde i komb
med ö

BIOLOGISK
MÅNGFALD,
Växter och
djur

Fisketurism

Komplement till
Kattilakoski

Rekreation

Rekreation

Fisketurism

REKREATION OCH
FRILUFSLIV

Erosion intill
enskild väg

Ri renskötsel

Ri renskötsel

Åkermark

Åkermark

Åkermark

JORDBRUK,
RENNÄRING

PÅVERKAN: Planförslag och bedömt maxantal nya hus inom en 10 årsperiod samt om planförslaget innehåller turistisk verksamhet
LANDSKAPSBILD OCH BEBYGGELSE: Odlingslandskap. - Området innehåller odlingslandskap och är bl a utpekat i Bevarandeplan för odlingslandskap (Tornedalens älvlandskap)
KULTURARV: R - Kända fornlämningar berör planområdet. Krav på arkeologiska utredningar kan ändå tillkomma för de flesta av områdena
BIOLOGISK MÅNGFALD, Växter och djur: Turistisk verksamhet har bedömts medföra stor påverkan på strandvegetation.
FÖRORENINGAR - Området innehåller verksamheter med olika risk för potentiella föroreningar. (De inom parentes ligger intill)
KLIMAT: Generellt gäller att all bebyggelse på ”hyllor” utanför beräkant 100-årsflöde kan löpa risk för rasskador vid långvariga extrema regnväder tillsammans med högar vattenflöden.
VATTEN: Röd text. - Vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status före 2021. Blå text: och ram - Grundvattenförekomster.
Hur bedömningen är gjord presenteras i kapitel 4

STOR

Grundvattenförekomst

Kuittasjoki
SE741870-185508

Kuittasjärvi
SE741874-185464.
Kuittasjoki
SE741870-185508

Rantajärvi
SE742254-184841

VATTEN och miljökvallitetsnormer
för vattenförekomster

MÅTTLIG

Erosion i den
norra strandlinjen

Erosion

Eroderad
slänt

HÄLSA OCH
SÄKERHET
Höga vattenstånd, KLIMAT

OBETYDLIG

Ev ny
gemensam
utfart till Rv
99

Ev ny utfart
till Rv 99

(Sågverk)

Sågverk

HÄLSA OCH
SÄKERHET
Föroreningar
Trafik

LIS-områdenas bedömda effekt på miljövärden utifrån känslighet och grad av påverkan. POSITIV

Mellersta Övertorneå

Enbart friluftsanl mellan väg/stig och älv

Anpassning till bef.
småskalig struktur.

Landskapsbildsanpassning. Stabilitetsundersökning

Häsnyn till flyttled
och svår passage

Anpassning till bef.
struktur.

Anpassning till bef.
struktur.
Stabilitetsundersökning

Anpassning till bef.
struktur.

Anpassning till bef.
struktur.

Stabilitetsundersökning

Anpassning till bef.
struktur.

ÅTGÄRDER

59

Södra Övertorneå

Haapakylä

Puostijärvi
Oja-Puostijärvi

Övertorneå

Korju koncessionssameby
Orjasjärvi
S Ruskola
Alkkula-Alkullen

Armasjärvi
Västra Armasjärv
Ekfors

Niemis-Luppio

Liehittäjä

Hedenäset

Littiäinen
Bäckesta-Päkkilä

Persomajärvi

Risudden-Vitsaniemi

Liehittäja koncessionssameby

Vuomajärvi
Pallakka
Matojärvi

Koutojärvi
Kukasjärvi

Kalix
koncessionssameby

Ramböll 1320017286

Kommungräns

Naturreservat

LIS-områden

Norrbottens kultumiljöprogram

Sjöar och vattendrag

RI Friluftsliv MB 3:6

Bebyggelse

RI naturvård MB 3:6
RI Kulturmiljövård MB 3:6
RI Rennäring åretruntområde
RI Rennäring, svår passage

(((( RI Rennäring, flyttled
Samebygräns

60

0 0,5 1

2

3

4

5 km

°

Delområde södra Övertorneå

Ett fåtal kulturlämningar har återfunnits inom det
södra delområdets LIS-områden (2).

Allmänt

LIS-områden utmed älven har i huvudsak avgränsats
med hänsyn till beräknade 100-årsflöden (4). Vid
Övertorneå, Risudden och Potila har områden som
berörs av 100-årsflödet tagits med då dessa ses som
en potential för turism och friluftsliv.

Strandområdet i Övertorneå tätort ligger till största
delen inom område för 100-årsflöde och inga nya
områden för bostäder kan pekas ut.
Armasjärvi är en by belägen ca en mil söder om
Övertorneå. Sjön och det vackra jordbrukslandskapet bildar tillsammans en mycket värdefull kulturmiljö. Inga detaljplaner finns upprättade över byn.

LIS-området Tureholm ligger inom en grundvattenförekomst som utgör möjligt vattenskyddsområde.
LIS-området Hedenäset ligger inom en grundvattenförekomst som utgör vattenskyddsområde (5).

Om efterfrågan på nya boenden är större än ett fåtal
kompletteringar kan det bli aktuellt med planläggning för att säkerställe de befintliga kvaliteterna, det
gäller både för västra och Östra Armasjärvi.

Service och teknisk försörjning

I Hedenäset finns skola, förskola och vårdhem för
äldre. Byn har kommunalt vatten och avlopp.

Hedenäset och Risudden/Vitsaniemi är medeltida
jordbruksbyar belägna i södra delen av kommunen
längs älven. Hedenäset är centralort för södra delen
av kommunen och har en relativt tät bebyggelse.

Risudden har kommunalt vatten och avlopp. Kommunen borrade en ny grundvattenbrunn 1987. Vattenkapaciteten tillåter ett begränsat antal anslutningar. Dagliga bussförbindelser med Övertorneå.
Samlingslokal finns i byn. Bokbuss, en gång per månad. Lantbrevbäring.

Risudden/Vitsaniemi är en vidsträckt strandradby
som hade 3 gårdar 1543. Området är en utpräglad
jordbruksbygd med stora öppna åkerfält med vacker
vy över älvdalen. Området är naturskönt och har ett
högt värde ur kulturmiljösynpunkt. Riksväg 99 löper
genom byn. Randbebyggelse förekommer längs vägen. Den gamla banvallen från järnvägsepoken ligger mellan älv och väg.

Infrastruktur och kommunikationer

LIS-områdena ligger längs med väg 99 där det finns
kollektivtrafik.

I Risudden planeras en konsthall för både nationella
och internationella utställningar.

Riksväg 99 är rekomenderad väg för farligt gods.
Risker utmed väg 99 ska tas med i fortsatt planering.

Riksintressen (Ri) och övriga hänsyn

Huvudsakliga lis-motiv

Med undantag av Koutojärvio, Matojärvi och Riipijärvi berör alla LIS-områden inom delområdet
riksintresse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljö.
Koutojärvi och Riipijärvi ingår inte Natura 2000 för
Kalix- och Torne älvdalar. Riksintresse för kommunikationer berörs av alla LIS-områden utmed väg 99.
Renskötsel bedrivs säsongsvis i närheten av Koutojärvi om än inte av riksintresse.

Förtätning av enskilda boenden stärker den service
som finns i Övertorneå och Hedenäset, turistsatsningar ger fler arbetstillfällen och ökad service.

Natur- och kulturmiljön efter Torne älv har ett mycket högt bevarandevärde, med tydliga värdekärnor i
de äldsta byarna där drag av urspungliga odlingssystem har bibehållits. Vidare utgör Armasjärvi ett bra
exempel på ett odlingslandskap i slutning mot sjö
med bäckutflöde ned mot en större älv. (1, 6)
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Tureholm

• Natura 2000 - vatten

Från vattenverket leder en anlagd rekreationsstig
ner till Särkijärvi och vidare till Turovaara på sjöns
södra sida . Här finns grillplats och ett nytimrat övernattningshärbre. LIS-området ligger i östra hörnet av
en golfbana som övergår i en mer extensiv skött våtmarksdel och strandäng närmast bäck och sjö. Hela
LIS-området ligger inom område där översvämningsrisk förekommer.

• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (i
huvudsak de strandängslika delarna närmast vattnet)
VA
I området finns inget kommunalt VA.

LIS-motiv
Rekreation och rörligt friluftsliv.

Rekommendationer
Enklare anläggningar som främjar friluftlivet bör
tillåtas inom strandskyddsområdet.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård
• Naturvård
• Friluftsliv
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Känd fornlämning
Boplats

Våtmark (VMI)

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

• Natura 2000 - vatten

Övertorneå camping

• Norrbottens kulturmiljöprogram

Stora delar av campingområdet omfattas av detaljplan. Hela LIS-området ligger inom område där
översvämningsrisk förekommer - utom möjligen
uppställningsplatsen för husvagnar och husbilar.
Väster om området finns/har funnits, verksamheter
med olika föroreningsrisker (bilvårdslanläggning).

• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (i
huvudsak strandszonen inom LIS-området som
sköts för att inte växa igen)
• Fornlämningar (KML 2)
VA
I området finns kommunalt VA.

LIS-motiv
En utökning av campingområdet kan stärka besöksnäringen i kommunen

Rekommendationer
Uppställningsytor för fordon ska vara placerade högre än beräknat 100-årsflöde. Avloppslösningar ska
klara översvämningar.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård
• Naturvård

I områdets närhet finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska
samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella
riktlinjer i kapitlets början.

• Friluftsliv
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Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

VA
I norra delen av området finns kommunalt VA.

Armasjärvi

Populärt tätortsnära landsbygdsboende. Avlång
sträcka mellan sjö och värdefullt odlingslandskap
med glest placerade gårdar och ängslador.

Rekommendationer
Armarsjärvi by öster om sjön har värdefull sammanhängande jordbruksmark. Bebyggelse nära sjön domineras av gårdar och ängslador och är mer enhetlig
än bebyggelsen öster om vägen. Dispenser bör ej
ges så att jordbrukets utvecklingsmöjligheter påverkas negativt. Området har många höga värden men
det kan vara möjligt med ett fåtal kompletteringar i
anslutning till befintlig bebyggelse. Om det finns ett
högre efterfrågetryck ska det prövas i en planprocess
för att säkerställa befintliga kvaliteter. Ny bebyggelse nära sjön bör placeras med stor omsorg och så att
kontakt mellan befintliga gårdar och sjön inte bryts.
Skala och utformning lika befintlig bebyggelse.

LIS-motiv
Främst förtätning av boende, stärker serviceunderlaget i Övertorneå.
Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård
• Naturvård
• Friluftsliv
• Natura 2000 - vatten
• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass I (Armasjärvi utgör ett bra exempel på ett odlingslandskap i sluttning mot sjö, blandad bebyggelse mednågra fina tornedalsgårdar.)
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ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska samråd
hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer
i kapitlets början.

Armasjärvi

R
"
(

R
"
(
0 50 100
Kommungräns

200

300

1:10 000

Fastighetskarta 2016

400 m

°

Sjöar och vattendrag

Ramböll 1320017286

Torne älvs 100-årsflöde
LIS-område

R
(
"

Vinbärsodling etc

Fyndplats
Känd
fornlämning
Boplats

Våtmark (VMI)

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

• Angränsar till skyddsvärd betesmark enl Ängs och
betesinventering (2014).

Västra armasjärvi

Varierad strandremsa med dike, bäckutflöde, låglänt
mark, delvis öppen med hävd. I norr finns en klunga
av fritidsbebyggelsen. Området avgränsas i söder
mot bäck och hävdad äng och i norr övergår området
i tät skog.

VA
I området finns inget kommunalt VA.
Rekommendationer
Äldre skogpartier och hänglavar bör sparas.

LIS-motiv
Främst förtätning av boende, stärker serviceunderlaget i Övertorneå.

För de mer öppna delarna gäller att ny bebyggelse
nära sjön bör vara samlad och i skala likt bef gårdar
med plats för utblickar emellan, Småstugor kan placeras enskilt likt ängsladorna.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Rennäring, åretruntbete som i huvudsak berör barrskogspartierna väster om LIS-området.

I områdets norra delar bör bebyggelsen hållas samlad och får inte begränsa fritidsfiskets möjligheter att
röra sig utmed strandlinjen. Om det finns efterfrågan
på mer än ett fåtal kompletteringar ska området planläggas för att säkerställa befintliga kvaliteter.

• Kulturmiljövård
• Naturvård
• Friluftsliv

Inom området finns fyndplatser. För att klargöra om
ny bebyggelse etc berör fornlämningar, ska samråd
hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer
i kapitlets början.

• Natura 2000 - vatten
• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II
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Känd fornlämning

• Natura 2000 - vatten

Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass I (i huvudsak väster om området).

Hedenäset

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)

En av kommunens större orter, nära till E4 och Kalix. Mestadels öppen eller halvöppen mark. Gammal
banvall biologiskt intressant. Risk att låglänta delar
öster om gammal banvall översvämmas vid höga
vattenstånd.

• Fornlämningar (KML 2)
VA
I området finns kommunalt VA.
Rekommendationer
Området är värdefullt och känsligt ur många synpunkter. Endast ett fåtal byggander kan tillåtas och
då med stor hänsyn till befintligt kulturlandskap.

LIS-motiv
En förtätning av boenden stärker den befintliga servicen.
Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård

Bebyggelse i odlingslandskap anpassas till befintlig
struktur och skala, så att kontakt mellan befintliga
gårar och älven inte bryts. Bara ängslador på östra
sidan av banvallen.

• Naturvård
• Friluftsliv

Inom områdets närhet finns fornlämningar. För att
klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar,
ska samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer i kapitlets början.

• Kommunikation, Väg 99
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Vitsaniemi

• Norrbottens kulturmiljöprogram

Mestadels öppen eller halvöppen mark (liknande
den vid Hedenäset) . Gammal banvall biologiskt intressant.

• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass I
(kopplad till odlingslandskap intill äldre bebyggelse mitt på området)

LIS-motiv
Förtätning med ett fåtal boenden i attraktiv miljö.
Stärker servicen i Hedenäset.

• Landskapsbildsskydd (NVL §19).
VA
I området finns kommunalt vatten men inte avlopp.
Rekommendationer
Förtätning. Bebyggelse i odlingslandskap anpassas
till befintlig struktur och skala. Kompletteringar av
bebyggelse föreslås i nära anslutning till befintlig
bebyggelse så att befintlig åkermark inte fragmenteras och så att kontakt mellan befintliga gårar och
älven inte bryts.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård
• Naturvård
• Friluftsliv
• Kommunikation, Väg 99
• Natura 2000 - vatten
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Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass I (odlingslandskap intill äldre bebyggelse mitt på området)

Antinkorva

Mestadels öppen eller halvöppen mark. Risk att låglänta delar (norra delen av området) översvämmas
vid höga vattenstånd. Ev ökad trafik om turistisk
satsning. Gammal banvall biologiskt intressant. Varierad strandremsa i södra delen delvis eroderad där
älven är mera ström. Den östra halvan av området
korsas av kraftledning (400 kV) med ledningsrätt
som kan komma att utvidgas.

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)
• Fornlämningar (KML 2)
VA
I området finns kommunalt vatten men inte avlopp.
Rekommendationer
Bebyggelse i odlingslandskap anpassas till befintlig
struktur och skala så att kontakt mellan befintliga
gårar och älven inte bryts. Förutom kompletteringar
tillåts endast anläggningar som främjar friluftslivet
mellan älven och gamla banvallen.

LIS-motiv
Området främst lämpligt för satsningar på fisketurism som kan stärka turistnäringen och ge fler arbetstillfällen. Ett fåtal förtätningar för boende.
Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård

För åtgörder inom 250 m från kraftledningen ska
samråd hållas med Svenska kraftnät.

• Naturvård
• Friluftsliv

Inom områdets närhet finns fornlämningar. För att
klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar,
ska samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer i kapitlets början.

• Kommunikation, Väg 99
• Natura 2000 - vatten
• Norrbottens kulturmiljöprogram
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Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Potila

• Kommunikation, Väg 99

Varierad sträcka från uppodlad mark i öst över tallhed till fuktig blandskog i väster. Möjlig båtplats i
väster. Naturskön skog uppströms området utmed
Vuentoforsen.

• Natura 2000 - vatten

Övernattningsstuga finns vid tidigare rastplats. Vägen till området var stängd för biltrafik med bom
vid inventeringstillfället. Ev ökad trafik till turistisk
satsning eller camping. Ev behov av ny tillfartsväg
och utfart till Rv 99.

• Landskapsbildsskydd (NVL §19)

LIS-motiv
Satsningar på fisketurism.

Rekommendationer
Bebyggelse i odlingslandskap anpassas till befintlig
struktur och skala.

• Norrbottens kulturmiljöprogram
• Bevarandeprogram Odlingslandskap, Klass II (i
huvudsak väster om området)
• Fornlämningar (KML 2)
VA
I delar av området finns kommunalt VA.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Kulturmiljövård

Inom områdets närhet finns fornlämningar. För att
klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar,
ska samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer i kapitlets början.

• Naturvård
• Friluftsliv
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Koutojärvi (Norra västra östra södra)

Koutojärvi ligger längs med stråket mellan Hedenäset och Kalix. Det finns efterfrågan på strandnära
boende.

om än inte av riksintresse
•
VA
I området finns inget kommunalt VA.

LIS-motiv
Förtätning och nyexploatering ger ökat underlag för
servicen i Hedenäset och stärker det viktiga stråket
till kusten och Kalix. Totalt sett finns goda förutsättningar för ny bebyggelse, förtätning och nya etableringar.

Rekommendationer
Inom områdets närhet finns fornlämningar. För att
klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar,
ska samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer i kapitlets början.

Riksintressen och övriga hänsyn
• Totalförsvaret (Influensområde för flyg nordväst
om området.
• Renskötsel bedrivs säsongsvis i områdets närhet
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Känd fornlämning
Boplats

Våtmark (VMI)

Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Riipijärvi

Riipijärvi ligger - liksom Koutojärvi - i kommunenes södra del i närheten av Hedenäset och Kalix. Det
finns efterfrågan på strandnära boende.

Rekommendationer
Inom områdets närhet finns fornlämningar. För att
klargöra om ny bebyggelse etc berör fornlämningar,
ska samråd hållas med länsstyrelsen. Se även generella riktlinjer i kapitlets början.

LIS-motiv
Det finns intresse av att utveckla befintlig turistverksamhet. Förtätning och nyexploatering ger också
ökat underlag för servicen i Hedenäset.
Riksintressen och övriga hänsyn
• Totalförsvaret (Influensområde för flyg)
• Fornlämningar (KML 2)
VA
I området finns inget kommunalt VA.
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Känd fornlämning
Boplats
Landskapsbildsskydd (NVL §19)

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Åker

Klass I

ej brukad åker / igenväxningsmark

Klass II

Matojärvi

Matojärvi ligger - liksom Koutojärvi - i kommunens
södra del i närheten av Hedenäset och Kalix. Det
finns efterfrågan på strandnära boende.
LIS-motiv
Förtätning och nyexploatering ger ökat underlag för
servicen i Hedenäset.
Riksintressen och övriga hänsyn
• Jordbruksmark MB 3:4
VA
I området finns inget kommunalt VA.
Rekommendationer
Förtätning. Bebyggelse i odlingslandskap anpassas
till befintlig struktur och skala.
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LANDSKAPSBILD OCH
BEBYGGELSE

PÅVERKAN

OMRÅDE

R

R

KULTURARV

Strandvegetation

Strandvegetation

BIOLOGISK
MÅNGFALD,
Växter och
djur

Ev ny utfart
till Rv 99

(Bilvård)

HÄLSA OCH
SÄKERHET
Föroreningar
Trafik

OBETYDLIG

Översvämning.

HÄLSA OCH
SÄKERHET
Höga vattenstånd, KLIMAT

Åkermark

JORDBRUK,
RENNÄRING

MÅTTLIG

STOR

Åkermark

Nära
renbetesområde

Åkermark

Grundvattentäckt Åkermark

Grundvattenförekomst

VATTEN och miljökvallitetsnormer
för vattenförekomster

Anpassning till bef.
struktur.

Anpassning till bef.
struktur.

Anpassning till bef.
struktur. Begränsa
antal anl i strandveg.

Anpassning till bef.
struktur.

Anpassning till bef.
struktur.

Utpekad ängsmark
får inte bebyggas

Anpassning till bef.
struktur.

Uppställning ovan
100-årsflöde

ÅTGÄRDER

PÅVERKAN: Planförslag och bedömt maxantal nya hus inom en 10 årsperiod samt om planförslaget innehåller turistisk verksamhet
LANDSKAPSBILD OCH BEBYGGELSE: Odlingslandskap. - Området innehåller odlingslandskap och är bl a utpekat i Bevarandeplan för odlingslandskap (Tornedalens älvlandskap)
KULTURARV: R - Kända fornlämningar berör planområdet. Krav på arkeologiska utredningar kan ändå tillkomma för de flesta av områdena
BIOLOGISK MÅNGFALD, Växter och djur: Turistisk verksamhet har bedömts medföra stor påverkan på strandvegetation.
FÖRORENINGAR - Området innehåller verksamheter med olika risk för potentiella föroreningar. (De inom parentes ligger intill)
KLIMAT: Generellt gäller att all bebyggelse på ”hyllor” utanför beräkant 100-årsflöde kan löpa risk för rasskador vid långvariga extrema regnväder tillsammans med högar vattenflöden.
VATTEN: Röd text. - Vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status före 2021. Blå text: och ram - Grundvattenförekomster.
Hur bedömningen är gjord presenteras i kapitel 4

POSITIV

Fisketurism

Fisketurism

Rekreation

REKREATION OCH
FRILUFSLIV

LIS-områdenas bedömda effekt på miljövärden utifrån känslighet och grad av påverkan.

Södra Övertorneå

Källor
Skriftliga källor

Övertorneå kommun - översiktsplan 2004 och 2014
ÖP10, Kommuntäckande översiktsplan 2012 Munkedals kommun
Digitala källor:

länsstyrelsen.se
boverket.se
skogsstyrelsen.se
svenskaturistforeningen.se
viss.se
swedishlaplandvisitorsboard.com
artportalen.se
KÄLLOR till Riksintressen och övriga
hänsyn

Data över riksintressen har hämts via Länsstyrelsernas GIS-databas. Därutöver har följande källor använts:
(1)
Vårt hävdade Norrbotten, Bevarandeprogram för odlingslandskapet (1991-)
(2)

Fornsök

(3)
Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys –
naturolyckor, SGI och Länsstyrelsen i Norrbottens
län. 2011
(4)

SMHI 2011

(5)

VISS 2016

(6)

Norrbottens kulturmiljöprogram

(7)
Inventering av förorenade områden i Övertorneå kommun, Länsstyrelsens rapportserie nr
24/2013
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6. Samrådsredogörelse och
särskilt utlåtande efter
utställning
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Samrådsredogörelse
Hur samrådet bedrivits
Formellt samråd har skett under tiden 161010 till 161130. Samrådet har annonserats i lokala annonsbladet och
via kommunens hemsida.
Samrådshandlingar har funnits tillgängliga på följande platser:
kommunens hemsida
biblioteket
Samrådshandlingar har också skickats ut till myndigheter, företag, grannkommuner m fl.

Allmänna samrådsmöten

Under november 2016 hölls samrådsmöten på följande platser: Pello, Övertorneå och Hedenäset. På mötena
medverkade planförfattare, politiker och tjänstemän.. På mötena framkom synpunkter på ändringar av planen.
Inga beslut togs utan de som hade synpunkter ombads att skicka in dessa skriftligt. Inskickade synpunkter/
yttranden har lett till att två områden utökades och två nya områden tillkommit. Se yttranden 8, 10-12.

Inkomna yttranden
Under samrådstiden har 12 yttranden kommit in, dessa kommenteras här nedanför. Länsstyrelsens yttrande
återges i sin helhet, övriga yttranden sammanfattas.
1. Länsstyrelsen i Norrbotten
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Försvarsmakten
5. Pajala kommun
6. Kalix kommun
7. Leif Toolanen
8. Gunnar Björk
9. Harry Jatko
10. Lennart Mansikka
11. Lars-Erik Tegbo och Ann-Charlotte Lundkvist
12. Rolf Mäkitalo
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1. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Bakgrund
Urvalet av områden har följt två huvudspår
Huvudspår 1: att möjliggöra attraktiva platser för permanent- och fritidsboende på korta avstånd från tätortsområdena Pello, Svanstein, Juoksengi, Övertorneå och Hedenäset där det finns offentlig och privat service
vars underlag kan stärkas. Längs hela älvssträckan i kommunen finns lokaltrafik vilket också tagits hänsyn till.
Huvudspår 2: att stärka nya och befintliga turistsatsningar. Förutom tätortsområden finns målpunkten Risudden och ett antal andra områden där entreprenörer visat intresse för satsningar.
Länsstyrelsen yttrande
Enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska länsstyrelsen under samrådet särskilt verka för
att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första
stycket miljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv är välgjort och de platser som
pekats ut har goda förutsättningar att stärka den lokala servicen och näringslivet. Även områdenas omfattning
anser Länsstyrelsen vara väl avvägd för att områdena inte ska riskera att motverka varandra eller att ha mer än
en liten påverkan på strandskyddets syften.
Tabellerna på sidan 43, 56 och 69 är inte tillräckligt motiverade. Det behöver framgå på vilka grunder bedömningen gjorts över stor, måttlig eller obetydlig negativ påverkan. Länsstyrelsen ställer sig exempelvis frågande
till hur kommunen kommit fram till att bebyggelse inom klass 1-områden för odlingslandskapet eller fornlämningar har måttlig påverkan då områdesrekommendationer för dessa saknas i vissa berörda LIS-områden.
Kommentar: Tabellerna ses över och kompletteras.
Riksintressen
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver säkerställa att inga LIS-områden hamnar mitt i flyttleder och kritiska passager samt andra riksintresseområden där konflikter kan uppstå som begränsar rennäringens utövande.
Kommentar: Beskrivning av påverkan på rennäringen görs tydligare.
Samtliga LIS-områden i delområde norra Övertorneå, delområde mellersta Övertorneå utom Rantajärvi samt
i delområde samt i delområde södra Övertorneå ligger i närheten av väg 99. Vägen är av riksintresse och bör
finnas med i avsnittet om Riksintressen och övrig hänsyn, bland annat sidorna 37, 42, 49, 51-53, 64-66.
Kommentar:Text om riksintressen ses över och kompletteras översiktligt i delområdesbeskrivningarna. För de LIS-områden som berörs direkt kompletteras texten.
Människors hälsa och säkerhet
Inom LIS-områdena finns åtminstone ett nedlagt sågverk och en handelsträdgård. Länsstyrelsen kan inte se
att frågan om eventuella markföroreningar alls har behandlats och anser att kommunen behöver gå igenom
område för område och försöka identifiera vilka pågående och nedlagda verksamheter som kan ha gett upphov
till föroreningar. Länsstyrelsen kommer att bistå med underlag om så önskas.
Kommentar:Kommunen har tagit del av Länsstyrelsens underlag och kompletterar områdesbeskrivningarna.
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Jordbruksmarken
Flera av de föreslagna LIS-områdena föreslås i områden med jordbruksmark. Enligt Miljöbalkens 3 kap. 4 §
är jordbruksmark av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
De flesta åtgärder som kan förväntas tillkomma inom LIS-områden kan rimligtvis inte förväntas tillgodose
väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunens ställningstagande om att
aktivt brukad jordbruksmark inte ska exploateras bedömer Länsstyrelsen inte vara tillräckligt för att uppnå
lagkravet enligt 3 kap. 4 § miljöbalken där det framgår att det är brukningsvärd jordbruksmark som ska skyddas av kommunen. Många LIS-områden innehåller jordbruksmark som sannolikt är brukningsvärd på längre
sikt, men som av olika anledningar i dagsläget inte aktivt brukas. Troligtvis utgör mindre än en 2 procent av
länets yta brukningsvärd jordbruksmark och lagkravet ställer tydliga krav på kommunen att dessa värdefulla
markområden ska finnas kvar. För att kunna trygga vår framtida livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat
där vi inte kan längre kan ta för givet att södra Europa kan försörja oss.
Kommentar: Längs älvstränderna är ofta marken fragmenterad i ägandet och de större brukningsvärda jordbruksområdena ligger utanför 100-metergränsen, se bilaga 1. I kommunen
finns bara ett fåtal aktiva jordbruk och att lägga en död hand över all mark som kan behövas i
framtiden ser kommunen inte som ändamålsenligt då det förstör möjligheterna till inkomst och
överlevnad genom till exempel exploatering för turistiska ändamål.
Vad gäller komplettering med enstaka en- och tvåfamiljshus, se översiktlig effektanalys sidan
35, inom den närmaste 10-årsperioden bedömer kommunen att den mark som kommer att tas
i anspråk är försumlig. Om det vid nästa revidering skulle visa sig inte stämma kommer kommunen att ta fram nya riktlinjer.
Texten om rekommendationer och riktlinjer sidan 32 har kompletterats med ett avsnitt om
skogs- och jordbruk med med tydligare beskrivning av vad som gäller inom jordbruksmark.
LIS-områdena ses över och där det kan finnas otydlighet om vad som är brukningsvärd jordbruksmark och hur det som är tillåtet att bygga inom varje LIS-område ska områdesgränser
justeras och text förtydligas.
Länsstyrelsen ser gärna att tillsammans med kommunen se närmare på vilken jordbruksmark som kan antas
vara brukningsvärd på längre sikt så att LIS-områdena kan justeras för att nå upp till kraven i 3 kap 4 § miljöbalken.
Kommunen hänvisar till Ängs- och hagmarksinventeringen som ett viktigt underlag. Länsstyrelsen vill poängtera att ovanstående är inaktuell och hänvisar istället till Ängs- och betesinventeringen, se databasen TUVA på
jordbruksverkets webbplats.
Kommentar: Text och områdeskartor ses över och kompletteras.
Med några få undantag ligger alla utpekade områden i kommundelen Södra Övertorneå inom ett utpekat område i Norrbottens kulturmiljöprogram. Detta är ett viktigt underlag som bör synas i planen.
Kommentar: Text och områdeskartor ses över och kompletteras.
För de områden Länsstyrelsen inte har detaljsynpunkter över behöver riktlinjerna skärpas gällande byggande
på brukningsvärd jordbruksmark som finns i vissa av dessa områden.
Kommentar: Text ses över och kompletteras.
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Att peka ut LIS-områden på jordbruksmark bedöms inte heller vara lämplig markanvändning ur naturvårdssynpunkt. Jordbruksmark kan ofta ha höga naturvärden för bland annat fågellivet och bör bevaras.
Områdesspecifika synpunkter
Strandvägen (Pello)
Området utgörs övervägande av värdefull jordbruksmark och kommunen bör dela upp LIS-området så att de
större sammanhängande funktionella enheterna inte pekas ut som LIS. Även om LIS-planen är översiktlig så
ger detta en felaktig bild av hur området kan bebyggas då den största delen av området inte får bebyggas enligt
3:4 miljöbalken.
Kommentar: LIS-områdets avgränsning ses över och text kompletteras. Se även text ovan.
Det finns rödlistade arter i området enligt Artportalen; Rysskörvel och Månlåsbräken. Detta behöver framgå i
områdesbeskrivningen så att dispens inte ges där på platser där dessa kan skadas.
Kommentar: Text ses över och kompletteras.
En stor del av LIS-området bedömer Länsstyrelsen som olämpligt även ur fornlämningssynpunkt. Området
mellan Pello 3:4 och Pello 2:8 innehåller flera boplatser som vanligen är stora till ytan och betydligt större än
vad fornlämningsregistret visar. En exploatering kommer att innebära kostsamma arkeologiska för- och slutundersökningar, om tillstånd att exploatera enligt Kulturmiljölagen medges.
Kommentar: Kommunen anser att det i huvudsak är upp till markägaren att avgöra om en
exploatering är värd de kostnader en undersökning kan innebära. Text kompletteras med att
arkeologiska undersökningar kan vara väldigt kostsamma och att det också kan innebära att det
i vissa lägen kan vara svårt att bevilja bygglov och dispens. En LIS-plan är en översiktsplan och
därmed är också kartorna översiktliga. För just detta område har kommunen valt att inte plocka
bort mindre områden utan i stället vara tydlig i text.
Pellovägen
I anslutning till området har man enligt Artportalen hittat Rysskörvel. Detta behöver framgå i områdesbeskrivningen så att dispens inte ges där på platser där rödlistade arter kan skadas.
Kommentar: Text ses över och kompletteras.
Fornlämningarna inom området är båda boplatser som kan vara mycket stora till sin faktiska utbredning. Vanligtvis är det ett samrådsområde på 150 m på denna typ av lämning. Kommunen bör här överväga lämpligheten
som LIS-område
Kommentarer: Text ses över och kompletteras, se tidigare kommentar
Neistenkangas
LIS-områdena som dom är föreslagna riskerar att dela de stora jordbruksskiftena.
Stora delar av området bedömer Länsstyrelsen som brukningsvärd jordbruksmark och är därför olämpligt
enligt 3:4 MB.
Kommentar: Se tidigare kommentar om jordbruksmark. För området längs med älven gäller att
bara enkla stugor för turistisk verksamhet kan tillåtas. Området har inget brukningsvärde idag
och skulle det ändras i framtiden kan stugorna flyttas.
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I Artportalen inrapporterades 2003 en koloni med backsvala (NT) i området. Finns denna kvar behöver det
framgå hur hänsyn ska tas till denna. Detta sammanfaller troligen med den värdefulla jordbruksmarken i området vilken redan gör området olämpligt för bostadsbebyggelse.
Det finns även rapporter om grön flodtrollslända (NT) och Rysskörvel (EN) i området.
Kommentar: Text kompletteras.
Rantajärvi
Nästan halva området bedömer Länsstyrelsen vara brukningsvärd jordbruksmark och dessa områden behöver
tryggas genom att den öppna marken i öster i området bör utgå som LIS-områden. Områdesrekommendationerna bedömer Länsstyrelsen inte ge ett fullgott skydd för den brukningsvärda jordbruksmarken.
Kommentar: LIS-områdets avgränsning ses över och text kompletteras.
Kuittasniemi
Arkelogiska undersökningar kan bli aktuella i området vilket bör framgå i områdesrekommendationerna.
Kommentar: Ttext kompletteras.
Pikkuniemi
Inom LIS-området finns flera fyndplatser av grön flodtrollslända (NT). Det behöver framgå i områdesrekommendationerna hur hänsyn måste tas så att arten inte riskerar att påverkas negativt.
Området omfattas delvis av riksintresse för kulturmiljö vilket bör framgå i områdesbeskrivningen.
Den sydligaste delen liggen ligger nära en rik fyndplats av stenredskap samt en boplats. Innan någon exploatering ska kunna ske i den sydliga delen av LIS-området måste därför en avgränsande förundersökning genomföras. Detta kan bli kostsamt och möjligheterna att kunna bygga kan vara osäkra. Den delen av området bör
därför inte ingå i LIS-området.
Kommentar: Se tidigare text om fornlämningar och utredningar. Text kompletteras.
Kuittasjärvi
Den öppna marken i områdets nordvästra del bör utgå då Länsstyrelsen bedömer att den i första hand utgörs av
brukningsvärd jordbruksmark och får därmed inte bebyggas enligt 3:4 miljöbalken. Den öppna odlingsmarken
är även ett kärnvärde i riksintresset som platsen omfattas av. Av områdesbeskrivningen bör det även framgå att
området omfattas av riksintresse för kulturmiljö.
Kartredovisningen saknar de flesta fornlämningar som ligger inom området. Dessa utgörs bland annat av
boplatser av stenålderskaraktär som kan vara mycket större än sin faktiska utbredning än vad fornlämningsregistret indikerar. Vanligtvis är det ett samrådsområde på 150 m runt denna typ av lämning. Stora delar av
den nordvästra biten av området, norr om bäcken, bör kommunen avväga att ta bort som LIS-område då en
exploatering kommer att innebära kostsamma arkeologiska för- och slutundersökningar, om tillstånd medges.
Kommentar: Området justeras, Text ses över och kompletteras. Se tidigare text om utredningar.
Pääkkölä
Kartredovisningen saknar en av de kända fornlämningarna inom området. Det är en boplats av stenålderskaraktär som kan vara mycket större till sin faktiska utbredning än vad fornlämningsregistret indikerar. Vanligtvis
är det ett samrådsområde på 150 m runt denna typ av lämning. Området vid älven, norr om brukslämningen,
bör därför övervägas att utgå som LIS-område då en exploatering kommer att innebära kostsamma arkeologiska för- och slutundersökningar, om tillstånd medges.
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Kommentar: Se tidigare text om fornlämningar och utredningar. Text kompletteras.
Nivanranta
Brukningscentrat längst söder i området bör avgränsas från LIS-området då den bedöms som brukningsvärd.
Kommentar: Text ses över och kompletteras med hänsyn till bebyggelse i jordbruksområde.
Maunu norra
Texten under Rekommendationer ser ut att höra till Maunu södra och bör flyttas och rekommendationerna för
fornlämningarna omarbetas.
Kommentar: Text ses över och kompletteras.
Maunu södra
Under Rekommendationer bör tydligare framgå att fornlämningarna, bland annat en boplats av stenålderskaraktär som kan vara mycket större till sin faktiska utbredning än vad fornlämningsregistret indikerar. Vanligtvis
är det ett samrådsområde på 150 m runt denna typ av lämning. Gällande området med lämningen och området
kring den bör kommunen avväga att ta bort som LIS-område då en exploatering kommer att innebära kostsamma arkeologiska för- och slutundersökningar.
Kommentar: LIS-områdets avgränsning ses över, norra delen med fornlämningar tas bort text
kompletteras.
Östra Armasjärvi
Hela östra området utgörs av jordbruksmark klass 1 (högsta klass) och har i dagsläget mycket goda förutsättningar för att vara brukningsvärt då det är mycket lite fragmenterat. Området bedöms i sin helhet vara olämpligt som LIS-område enligt 3:4 MB.
Kommentar: Kommunen håller med Länsstyrelsen om att det är ett område med brukningsvärd
jordbruksmark men anser att det finns utrymme för ett fåtal mindre kompletteringar som inte
begränsar nyttjandet av jordbruksmark eller har negativ inverkan på landskapsbilden. Att helt
plocka bort LIS-området är inte nödvändigt för att undvika negativa konsekvenser, dessa kan
hanteras i bygglov och dispens utifrån riktlinjerna i områdesbeskrivningen.
Hedenäset
Området är ett klass 1-område för odlingslandskapets natur- och kulturvärden och inte klass 2 som anges i
planen. Platsen är även väldigt känslig för ny bebyggelse och det är ett av kärnområdena i riksintresseområdet
för kulturmiljö. Området bör omlokaliseras.
Kommentar: I Hedenäset omfattas större delen av strandområdet av 100-årsflöde och i denna
viktiga by anser kommunen att det bör finnas någon möjlighet att bygga strandnära. Kommunen anser att det kan finnas möjlighet till ett fåtal kompletteringar, i områdesbeskrivningen
förtydligas vilka hänsyn och villkor som gäller.
Vitsaniemi
Området är ett klass 1-område för odlingslandskapets natur- och kulturvärden och inte klass 2 som anges i
planen. Inom klass 1-området bör ny bebyggelse ej tillkomma.
Inom området är det också mycket viktigt att välja lägen och utformning med omsorg så ny bebyggelsen inte
bygger bort kopplingen mellan gårdarna och älven, ett av riksintresseområdets kärnvärden.
Kommentar: Kommunen anser att det kan finnas möjlighet till ett fåtal kompletteringar, i områdesbeskrivningen förtydligas vilka hänsyn och villkor som gäller.
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Antinkorva
Området är ett klass 1-område för odlingslandskapets natur- och kulturvärden och inte klass 2 som anges i
planen. Inom klass 1-området bör ny bebyggelse ej tillkomma.
Det är också viktigt att öppna utblickar från befintlig bebyggelse och väg 99 inte byggs igen.
Kommentar: Kommunen anser att det kan finnas möjlighet till ett fåtal kompletteringar, i områdesbeskrivningen förtydligas vilka hänsyn och villkor som gäller.
Upplysningar
En uppdatering av den översvämningskartering av nedre delen av Torne älv som gjordes tillsammans med Finland som ett EU-projekt kommer under december 2016 att uppdateras. Den uppdaterade karteringen kommer
att skickas ut direkt till kommunerna längs älven och den här viktiga uppdateringen bör arbetas in i planen
inför granskningsskedet.
Kommentar: Kommunen har ännu inte fått den uppdaterade beskrivningen.
Genom LIS-området Antinkorva löper en av Sveriges stamnätsledningar (400 kV) för kraftöverföring mellan Sverige och Finland. Kraftledningen skyddas med ledningsrätt men det kan vara en fördel att den visas i
planen. Detta särskilt mot bakgrund att det på sikt kan komma till ytterligare en elförbindelse till Finland och
samlokalisering med den befintliga i Antinkorva är ett av alternativen. En upplysning i planen att samråd ska
hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från ledningen kan med fördel läggas till.
Kommentar: Texten och karta ses över och kompletteras
Samråd
Samråd i ärendet har ägt rum med Trafikverket, MSB, SGI, SGU, SMHI, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Lantmäteriet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Svenska Kraftnät , Post-och telestyrelsen
och Vattenfall. I handläggningen har deltagit företrädare för länsstyrelsens enheter för kulturmiljö, landsbygd,
naturmiljö, naturskydd, miljöskydd, social hållbarhet och samhällsskydd, tillväxt och kommunikationer samt
naturresurs- och rennäring.
Patrik Wallgren					Joakim Lundbäck						
enhetschef					planarkitekt

2. Trafikverket

Trafikverket påpekar att flera delområden ligger nära väg 99 som är av riksintresse vilket bör finnas med i
planen.
Kommentar: Text om riksintressen ses över och kompletteras översiktligt i delområdesbeskrivningarna. För de LIS-områden som berörs direkt kompletteras texten.
3. Lantmäteriet

Lantmäteriet har inga synpunkter på planen.
4. Försvarsmakten

Försvarsmakten påpekar att hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför, och högre
än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse.
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Kommentar: Yttrandet medför ingen ändringav planen.
5. Pajala kommun

Pajala kommun har inget att erinre mot planförslaget.
6. Kalix kommun

Kalix kommun har inget att erinra mot planförslaget.
7. Leif Toolanen

Leif Toolanen anser att det borde finns fler LIS-områden nära centrum i Övertorneå, t ex Haapakylänsaari.
Kommentar: Nästan alla strandområden i centrala Övertorneå omfattas av 100-årsflöden och
är därför inte lämpliga att bygga på. Om någon ändå skulle vilja exploatera strandområden och
gör de markförhöjande åtgärder som behövs så kan LIS-områdena kompletteras eller så kan
strandskyddet hanteras i en planläggning.
8. Gunnar Björk

Gunnar Björk önskar att LIS-området i Potila utökas så att befintliga stugor omfattas.
Kommentar: Kommunen har utrett området och finner det lämpligt. Planen har kompletterats
enligt önskemål.
9. Harry Jatko

Harry Jatko anser att det i glesbebyggda områden skulle vara lättare att bygga vid stranden jämfört med t ex
Luleå.
Kommunen håller med men är tvungen att följa den lagstiftning som finns. Att ta fram denna
LIS-plan är ett sätt att underlätta byggande nära strand.
10. Lennart Mansikka

Lennart Mansikka föreslår att ett område i Matojärvi läggs till i planen.
Kommentar: Kommunen har utrett området och finner det lämpligt. Planen har kompletterats
enligt önskemål.
11. Lars-Erik Tegbo och Ann-Charlotte Lundqvist

Lars-Erik Tegbo och Ann-Charlotte Lundkvist ansöker om att få ett LIS-område i Persomajärvi, det skulle ge
turistföretaget RiipiBo större möjligheter att utvecklas.
Kommentar: Kommunen har utrett området och finner det lämpligt. Planen har kompletterats
enligt önskemål.
12. Rolf Mäkitalo

Rolf Mäkitalo har önskat att komplettera LIS-områdena runt Koutojärvi.
Kommentar: Kommunen har utrett området och finner det lämpligt. Planen har kompletterats
enligt önskemål.
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Särskilt utlåtande efter utställning
Hur utställningen bedrivits
Planförslaget har varit utställt under tiden 2017-02-27 -- 2017-04-27. Samrådet har annonserats i lokala annonsbladet, via kommunens hemsida och lokaltidningarna NSD, Kuriren och Haparandabladet.
Utställningshandlingarna (i papper) har funnits på Miljö- och byggnadskontoret och i biblioteket (Tornedalens
bibliotek).
Kungörelsen om utställning har varit uppsatt på Övertorneå kommuns officiella anslagstavla i foajén.
Utställningshandlingar har också skickats ut till länsstyrelsen, grannkommuner, Övertorneå Naturskyddsförening m fl.

Inkomna yttranden
Under utställningen har 12 yttranden kommit in, dessa kommenteras här nedanför.
Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet, övriga yttranden sammanfattas.

1.

Länsstyrelsen i Norrbotten

2.

Lantmäteriet

3.

Sametinget

4.

Kalix kommun

5.

Haparanda kommun

6.

Kommunstyrelsen Övertorneå kommun

7.

LRF lokalavdelning Övertorneå

8.

Karl-Johan Taavoniku

9. Ulf Hannu, Hannus lantbruk
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1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Granskning av forslag till tematisk tillägg till
översiktsplan, strandskydd och landsbygdsutveckling, avseende LIS-områden i Övertorneå kommun

Bakgrund
Övertorneå kommun har i ett förslag till tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen från 2014,
redovisat ett antal områden som kommunen bedömer som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Förslaget är utställt för granskning enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska länsstyrelsen under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om redovisningen av områden for landsbygdsutveckling i strandnära lägen
inte ar förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken 1(998:808), MB.
Det ska även framgå om förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, förslaget
kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
och en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken for olyckor, översvämning eller erosion.
Urvalet av områden har följt två huvudspår
Huvudspår 1 : att möjliggöra attraktiva platser för permanent- och fritidsboende på korta avstånd fran tätortsområdena Pello, Svanstein, Juoksengi, Övertorneå och Hedenäset där det finns offentlig och privat service
vars underlag kan stärkas. Längs hela älvsstrackan i kommunen finns lokaltrafik vilket ocksa tagits hänsyn till.
Huvudspår 2: att stärka nya och befintliga turistsatsningar. Förutom tätortsområden finns målpunkten Risudden och ett antal andra områden där entreprenörer visat intresse för satsningar.
Länsstyrelsens granskningsyttrande
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv är väl avvägt och de platser
som pekats ut har goda förutäattningar att stärka den lokala servicen och näringslivet. Även områdenas omfattning anser Länsstyrelsen vara väl avvägd för att områdena inte ska riskera att motverka varandra eller att ha
mer än en liten påverkan på strandskyddets syften.
Bedömning av påverkan är inte tydlig. Tabellerna pa sidan 45, 58 och 73 är inte tillräckligt förklarade. Fortfarande saknas på vilka grunder bedömningen har gjorts över stor, måttlig eller obetydlig negativ påverkan. Det
behöver beskrivas bättre vad det är som avgör om man bedömer skadan som liten, måttlig eller stor. Det behöver även framgå var gränserna går for dessa kriterier för de olika värden som kommunen satt upp i tabellema.
Kommentar: Matriserna har haft en missledande rubrik som har ändrats. Förklaringstext har
kompletterats och en hänvisning till kap 4 har lagts till.
Effekterna liten-stor ska ses som relativa: Många hus på liten ytan bedöms ge större påverkan
än få hus på stor yta. Områden med boplatser har bedömts som känsligare än områden med
andra fornlämningar. Liten påverkan på område med stor känslighet har bedömts ge en måttlig
effekt på värdet, t ex kulturarv.
Vidare, LIS-områden med turistisk verksamhet bedöms ges större påverkan på t ex strandnära
vegetation än LIS-områden företrädesvis för boende och bedöms därmed ge en större effekt på
växt- och djurliv i strandmiljön.
Natura 2000
Aktiviteter på land resulterar även ofta i påverkan pa vattenmiljön t.ex. genom röjning i strandkanten, båttrafik, pirar, muddringar, etc. Det saknas helt en bedömning av påverkan pa vattenområdena av föreslagna
LIS-områden vilket är en stor brist, särskilt med tanke pa att vattenmiljöerna ingar i Natura 2000-området
Torne- och Kalix älvsystem.
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Kommentar: LIS-områdena är endast utpekade på landsidan. Natura 2000 beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med biologisk mångfald, växt och djurliv och bedömningen är att förslaget ger små konsekvenser. Rubrik har kompletterats med Natura 2000 och
bedömningen har förtydligats.
Naturmiljön
Beskrivningar av växt- och djurliv i de enskilda områdena saknas vilket gör att Länsstyrelsen inte kan ta ställning till om det är lämpligt att peka ut områdena som LISområden. Det finns även många okända naturvärden
längs våra älvar och sjöar, både på land och i vattnet. Att ett område inte hyser några kända naturvärden säger
därför ingenting om dess lämplighet för bebyggelse.
Kommentar: Varje utpekat område är översiktligt inventerat på plats. Det finns generella beskrivningar av naturen samt några djupdykningar där författarna och kommunekologen ansett
att det varit relevant att lyfta störningskänsliga naturområden eller arter. OBS, områden som
inte tål störningar har tagits bort i inventeringsskedet. Planen är en översiktsplan och det är inte
möjligt att gå ner i detalj i detta skede. Vid varje dispensansökan ska naturmiljön för den specifika platsen beskrivas och en bedömning av lämplighet för dispens göras. I planen framgår att
det inte finns garanti för strandskyddsdispens inom hela de utpekade LIS-områdena.
När det gäller bedömningen av planförslagets påverkan på miljökvalitetsmålen (sidan 28) anser vi att miljömål
nummer 16, Ett rikt växt- och djurliv, liven bör finnas med under rubriken negativt.
Kommentar: Texten förtydligas.
En översiktlig effektanalys eller risk för negativ påverkan har genomförts i tabellform för varje delområde.
Eftersom beskrivningar av växt- och djurliv i de enskilda områdena saknas är Länsstyrelsen tveksam till om
det finns nog med underlag for bedömningarna om påverkan på biologisk mångfald, växter och djur som redovisats i samma tabeller.
Varje upphävande- eller dispenssituation kommer att kräva utförligare inventeringar och beskrivningar av
påverkan vilket kan komma att visa att flera strandavsnitt är helt olämpliga for exploatering (vilket till viss del
ocksa framgår under avsnittet dispensgivning i MKB:n).
Kommentar: Se ovan.
Fornlämningar
Under rekommendationerna för vissa områden står det felaktigt att det finns fornlämningar i närheten trots att
fornlämningarna ligger inom angivet LIS-område. Det anges även att arkeologiska utredningar kan krävas. Sådana kan visserligen komma att krävas men för de redan kända fomlämningama krävs det alltid arkeologiska
undersökningar, om tillstånd alls beviljas (Kulturmiljölagens 2 kap I 2-13 §§). Vanligen är det ett samrådsområde på 150 m runt fornlämningar. Texten behöver därfor förtydligas så att det tydligt framgår att de kända
fornlämningarna kräver tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen och att om ett sådant tillstånd ges kräver det
arkeologiska undersökningar. För andra ytor i området kan det dessutom tillkomma arkeologiska utredningar.
Detta förtydligande gäller for alla utpekade områden som innehåller kända fornlämningar (Pello - Strandvägen, Pellovägen, Rantajärvi, Pääkkölä, och Maunu södra. Eftersom det ligger boplatser inom utpekade områden bör risk för skada anges som stor i matrisen på s 45 och 58.
Kommentar: Alla områden med fornlämningar inom eller i sin närhet har fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt en hänvisning i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära.
Jordbruksmarken
Länsstyrelsens synpunkt avseende olämpligheten att ange LIS-områden pa jordbruksmark kvarstår. Att be-
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bygga jordbruksmark, även om den inte aktivt brukas, innebär att framtida brukande av marken omöjliggors.
Kommunens kommentar gällande död hand for mark som kan behövas kan därmed konstateras gälla även åt
motsatt håll.
Länsstyrelsen kommer att vara starkt restriktiv när det gäller att medge strandskyddsdispenser inom de föreslagna LIS-områdena om brukningsvärd jordbruksmark riskerar att påverkas. Enligt miljöbalken, MB, 3 kap.
4§ får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk bl.a. endast om detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Kommunens ställningstagande kring
”aktivt brukad jordbruksmark” finner länsstyrelsen inte något lagstöd för.
Länsstyrelsen ser gärna att tillsammans med kommunen se närmare pa vilken jordbruksmark som kan antas
vara brukningsvärd på längre sikt så att LIS-områdena kan justeras för att nå upp till kraven i 3 kap 4 § miljöbalken.
Att peka ut LIS-områden på brukningsvärd jordbruksmark bedöms inte heller vara lämplig markanvändning
ur naturvårdssynpunkt. Jordbruksmark kan ofta ha höga naturvärden för bland annat fågellivet och bör även
ur den aspekten bevaras.
Områdesspecifika synpunkter
Strandvägen (Pello)
Området utgörs övervägande av värdefull jordbruksmark och kommunen bör dela upp LIS-området så att de
större sammanhängande funktionella enheterna inte pekas ut som LIS. Även om LIS-planen är översiktlig så
ger detta en felaktig bild av hur området kan bebyggas då den största delen av området inte får bebyggas enligt
3:4 miljöbalken.
Kommentar: LIS-området justeras.
Det finns rödlistade arter i området enligt Artportalen; Rysskörvel och Månlåsbräken. Detta behöver framgå i
områdesbeskrivningen så att dispens inte ges där på platser där dessa kan skadas.
Kommentar: det framgår redan.
En stor del av LIS-området bedömer länsstyrelsen som olämpligt även ur fornlämningssynpunkt. Området
mellan Pello 3:4 och Pello 2:8 innehåller flera boplatser som vanligen är stora till ytan och betydligt större
än vad fornlämningsregistret visar. En exploatering kommer att innebära kostsamma arkeologiska för- och
slutundersökningar, om tillstånd att exploatera enligt Kulturmiljölagen medges.
Kommentar: Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin närhet har fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt en
hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära.
Pellovägen
Arkeologiska utredningar (Kulturmiljölagen 2 kap 11 §) kan bli aktuella här innan någon exploatering kan ske.
Detta bör anges under Rekommendationer.
Kommentar: Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin närhet har fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt en
hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära.
Neistenkangas
I den kompletterade texten anges att arkeologiska utredningar kan krävas. Sådana kan visserligen komma att
krävas men för de redan kända fornlämningarna krävs det alltid arkeologiska undersökningar, om tillstånd alls
beviljas. Vanligen är det ett samradsområde pa 150 m runt fornlämningar. Texten behöver därför förtydligas så
87

att det tydligt framgår att de kända fornlämningarna kräver tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen och att
om ett sådant tillstånd ges kräver det arkeologiska undersökningar. För andra ytor i området kan det dessutom
tillkomma arkeologiska utredningar.
Kommentar: Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin närhet har fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt en
hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära.
Kuittasniemi
Den kompletterande texten om fornlämningar kan upplevas missvisande eftersom det inte finns någon känd
fornlämning inom området. Det bör istället framgå att det finns fornlämningar i närheten och att det blir fråga
om arkeologiska utredningar innan exploatering sker av området.
Kommentar: Text justeras. Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin närhet har
fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar
berörs samt en hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära.
Pikkuniemi
Området ligger inom ett utpekat område i Norrbottens kulturmiljöprogram, vilket bör framgå. En boplats ligger nära inpå området och det innebär att det behövs en arkeologisk, avgränsande förundersökning som minsta
insats om man bebygger i den södra delen av området. Därför bör det vara markerat som måttlig risk i matrisen
på s 58.
Kommentar: Det framgår redan att området ligger inom ett område utpekat i Norrbottens kulturmiljöprogram. Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin närhet har fått nya
rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs
samt en hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära. Matris
justeras.
Kuittasjiirvi
Det anges att arkeologiska utredningar kan krävas. Sådana kan visserligen komma att krävas men för de redan
kända fornlämningarna krävs det alltid arkeologiska undersökningar, om tillstånd alls beviljas. Vanligen är det
ett samradsområde pa 150 m runt fornlämningar. Texten behöver därför förtydligas så att det tydligt framgår att
de kända fornlämningarna kräver tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen och att om ett sådant tillstånd ges
kräver det arkeologiska undersökningar. För andra ytor i området kan det dessutom tillkomma arkeologiska
utredningar.
Kommentar: Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin närhet har fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt en
hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära.
Maunu norra
Det finns inga kända fornlämningar inom Maunu Norra och texten Rekommendationer blir därför missvisande
och bor ändras.
Kommentar: Text ändras.
Maunu södra
I kartan syns inte boplatserna som finns inom Maunu Södra, detta bör kompletteras.
Kommentar: Kartans information har laddats ner från Fornsök, om något saknas önskar kommunen få del av länsstyrelsens shp-filer. Text kompletteras med delar som felaktigt placerats
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vid Maunu norra. Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin närhet har fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt
en hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära.
Nivanranta
Brukningscentrat längst söder i området bör avgränsas från LIS-området då detta bedöms som brukningsvärt.
Kommentar: LIS-området justeras.
Armasjärvi
Länsstyrelsen vidhåller att anpassning till kulturmiljön och odlingslandskapet är betydligt viktigare här än för
LIS-området Västra Armasjärvi, vilket bör gå att utläsa i handlingen. Inom detta område är det viktigt att välja
lägen med omsorg, liksom utformning så att bebyggelsen inte bygger igen kopplingen mellan gårdarna och
älven.
Kommentar: Text kompletteras.
Under Rekommendationer står det felaktigt att det finns fornlämningar i närheten av området. Det finns däremot fyndplatser och en gammal tjärdalslämning inom angivet LIS-område.Texten om krav pa arkeologisk
utredning kan kvarstå, men texten om förekomst i området behöver ändras.
Kommentar: Text och matris ändras. Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin
närhet har fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt en hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan
innebära.
Västra Armasjärvi
Under Rekommendationer står det felaktigt att det finns fornlämningar i närheten av området. Det finns däremot fyndplatser och en gammal husgrund inom angivet LISområde. Texten om krav pa arkeologisk utredning
kan kvarstå, men texten om förekomst i området behöver ändras.
Kommentar: Text och matris ändras. Alla områden med kända fornlämningar inom eller i sin
närhet har fått nya rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt en hänvisning till ny text i kapitlets inledning som förklarar vad det kan
innebära.
Hedenäset
Detta område är mycket känsligt for ny bebyggelse nere vid älven eftersom det är en viktig del för riksintressets uttryck och ligger inom ett klass 1-område for odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Området bör
därför inte utpekas som LISområde. I Hedenäset bör risk för påverkan bedömas som stor i matrisen på s 73.
Kommentar: Text kompletteras och matris ändras.
Vitsaniemi
lnom klass-1 områden bör bebyggelse inte ske inom den öppna odlingsmarken. lnom detta område är det
också viktigt att välja lägen med omsorg, liksom utformning så att bebyggelsen inte bygger igen kopplingen
mellan gårdarna och älven. Detta bör anges tydligare i planen.
Kommentar: Text kompletteras.
Antinkorva
lnom ett klass 1-områden för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden och riksintresse for kulturmil-
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jövärden bör öppen jordbruksmark inte bebyggas. Det är också viktigt att öppna utblickar från befintlig bebyggelse och väg 99 inte byggs igen. Detta bör tydligare anges i planen.
Kommentar: Text kompletteras.
Matojärvi
Texten om arkeologisk utredning är inte relevant för detta område.
Kommentar: Text tas bort.
Detaljsyn punkter
Vid hänvisning till fornlämningsskyddet är det kulturmiljölagen som ska anges, inte kulturminneslagen. Kulturminneslagen har ersatts av kulturmiljölagen. Skrivningen om kostsamma insatser bör förbehållas undersökningar och inte arkeologiska utredningar.
Kommentar: Text ändras. Alla områden med fornlämningar inom eller i sin närhet har fått nya
rekommendationer om samråd med länsstyrelsen för att klargöra om fornlämningar berörs samt
en hänvisning i kapitlets inledning som förklarar vad det kan innebära.
Samråd
Samråd i ärendet har ägt rum med Trafikverket, MSB, SGI, SGU, SMHI, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Lantmäteriet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Svenska Kraftnät, Post-och telestyrelsen
och Vattenfall. I handläggningen har deltagit företrädare för länsstyrelsens enheter for kulturmiljö, landsbygd,
naturmiljö, naturskydd, miljöskydd, social hållbarhet och samhällsskydd, tillväxt och kommunikationer samt
naturresurs- och rennäring.

De som deltagit i yttrandet
Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef Patrik Wallgren efter föredragning av länsarkitekt Björn
Adolfson.

2. Lantmäteriet

Lantmäteriet har inget att tillföra planen.
3. Sametinget

Sametinget undrar hur samrådet med samebyarna gått till och vill att rennäringen som allmänt och enskilt intresse beskrivs tydligare. Sametinget anser också att det på strategiskt viktiga platser för renskötseln är olämpligt
att planera för andra aktiviteter. Sametinget anser att det är samebyarna och inte kommunen som kan bedöma
betesmarkens värden för renskötseln.
Kommentar: Text om rennäringen har kompletterats. Samrådet med samebyarna har skett på
samma sätt som med övriga berörda och intressenter, via hemsida, annonser, allmänna mötem
mm. Kommunen har också haft muntlig kontakt med företrädare för de berörda samebyarna
Korju och Liehittäjä, de har inget att erinra mot planförslaget.
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4. Kalix kommun

Kalix kommun har inget att erinra mot det utställda planförslaget.
5. Haparanda kommun

Haparanda stad har inga erinringar mot upprättat förslag till detaljplan.
6. Kommunstyrelsen Övertorneå kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att lämna förljande synpunkter: Restriktivitet från bebyggelse skall särskilt
iakttagas där aktivt jordbruk bedrivs och därvid ska inte heller småstugor kunna placeras likt ängsladorna, samt
att text på sid 64 med lydelsen ”periodvis höga vattenstånd pga vattenkraft” utgår.
Kommentar: Text om småstugor och vattenkraft tas bort. Text kompletteras med formuleringar
om restriktivitet för ny bebyggelse på aktivt brukad mark.
7. LRF lokalavdelning Övertorneå

LRF anser att LIS-planen ska följa den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP, från 2014 och Miljöbalkens 3 kap.
4 §. LRF anser vidare att de aktuella områdena är viktiga för jordbruksnäringen och ett öppet landskap med
bibehållen kultur och miljö.
Kommentar: Både i ÖP och detta förslag till LIS-plan finns beskrivet vikten av ett aktivt jordbruk och att hänsyn ska tas till det. De flesta LIS-områdena fanns också med i ÖP som utvecklingsområden för strandnära bebyggelse och turism.
Efter utställningen, i antagandehandlingen, har delar av LIS-områdena tagits bort där det kan
vara svårt att hitta byggbar plats som inte har en negativ påverkan på jordbruket.
Att ett område blivit utpekat som LIS-område betyder inte att strandskydddispens kan ges i
hela området, det betyder bara att det inom LIS-området finns ett ytterligare skäl för dispens.
Varje enskild plats lämplighet utifrån negativ påverkan på allmänna och enskilda intressen, t ex
jordbruket, prövas vid ansökan om strandskyddsdispens.
8. Karl-Johan Taavoniku

Karl-Johan Taavoniku vill att kommunen lägger till ett ytterligare LIS-område på fastigheten Juoksengi 13:6
för att ge möjlighet till mindre turistisk verksamhet.
Kommentar: Kommunen anser det inte lämpligt att lägga till nya LIS-områden efter utställningsskedet, varken myndigheter, näringsidkare eller andra har en möjlighet att granska och
ge synpunkter.
En LIS-plan ska vara ett levande dokument och kommer att uppdateras, Karl-Johan Taavoniku
kan kontakta kommunens Miljö- och byggnadskontor för mer upplysningar
9. Ulf Hannu, Hannus lantbruk

Ulf Hannu är kritisk till att flera LIS-områden omfattar jordbruksmark, bland annat i Armasjärvi, och anser att
jordbrukets framtida utvecklingsmöjligheter måste tas med i bedömningar av lämplighet. Han vill också att
LIS-området i Västra Armasjärvi utökas och att LIS-området i Armasjärvi flyttas norr om sjön. Han tycker inte
heller att en liten stuga kan jämställas med en lada då de har olika effekt på jordbruket.
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Kommentar: Se svar ovan till 7. LRF lokalavdelning Övertorneå. LIS-planen har en översiktlig
skala och pekar inte ut enskilda lämpliga platser. Vad gäller Armasjärvi ska dispensgivning
vara mycket restriktiv då området har många höga värden. Avsikten med LIS-området är främst
att möjliggöra några enstaka kompletteringar i anslutning till befintlig bebygelse. Texten ändras för att förtydliga detta.
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