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Granskningsyttrande över översiktsplan för Norsjö kommun 

Er beteckning: KS-20/00037

Länsstyrelsen har mottagit ny översiktsplan för Norsjö kommun för 
granskning. Ett samrådsyttrande över planförslaget lämnades den 30 juni 
2021. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande fokuserar till skillnad från 
samrådsyttrandet enbart på Länsstyrelsens särskilda bevakningsfrågor 
som anges i 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har 
inför sitt yttrande remitterat berörda statliga myndigheter och involverat 
berörda sakområden inom länsstyrelsen. 

Enligt bestämmelserna i 3 kap 20 § PBL ska länsstyrelsens gransknings-
yttrande fogas till översiktsplanen. Vi uppmärksammar kommunen på att 
vissa justeringar har tillkommit i 3 kap. 19 a § PBL (2020) gällande den 
administrativa processen efter planens antagande. 

SYNPUNKTER

Riksintresse rennäring
Planen saknar en övergripande bedömning av förslagets samlade 
konsekvenser för områden av riksintresse för rennäringen samt hur 
kommunen efter samrådet med rennäringen bedömer konfliktpotentialen 
för utpekanden som görs inom riksintresset. Det gäller framför allt 
tillkommande industriverksamhet J4 i anslutning till befintligt 
industriområde i Bastuträsk. Även om en mer ingående beskrivning av 
påverkan på rennäringen kommer att ske i efterföljande skeden genom 
obligatoriska samråd, krävs en initial och övergripande bedömning av 
lämplig lokalisering av de utpekanden som görs i översiktsplanen i 
relation till berörda riksintressen. En initial bedömning är av stor vikt för 
att planen ska kunna ge en indikation på lämplig markanvändning. Detta 
till skillnad från planen ”utredningsområden” som tydligt signalerar att 
en övergripande avvägning inte har varit möjlig och genomförbarheten 
därmed osäker. 

Länsstyrelsen kan på nuvarande grundlag inte ta ställning till planens 
lämplighet gällande rennäringens riksintresse, vilket innebär att 
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överprövning i senare skede inte kan uteslutas i det fall risk för påtaglig 
skada för rennäringen skulle visa sig aktuell. Synpunkten berör inte det 
redan antagna tematiska tillägget för LIS som planen refererar till, där 
hänsyn till riksintresset hanteras separat. 

Sametingets yttrande bifogas för kännedom. 

Miljökvalitetsnormer för vatten

Ekologisk status 
Utöver kemisk status saknas information om den ekologiska statusen för 
berörda sjöar och vattendrag, risk för påverkan och vilka hänsyn som 
behöver tas. 

Norsjö centralort
När det gäller den fördjupade delen för Norsjö centralort bör risken för 
övergödning av vattenförekomsten Norsjön till följd av belastning av 
näringsämnen lyftas fram som en viktig planeringsförutsättning. 
Betydande påverkan bedöms i dagsläget finnas från enskilda avlopp, 
urban markanvändning, reningsverk samt jordbruk (se VISS). Risk för 
ökad näringsbelastning till sjön till följd av den föreslagna bebyggelsen 
bör framgå, och planen kompletteras med riktlinjer som kan bidra till att 
undvika försämring av statusen. Frågan bör ses i samband med pågående 
arbete med att utreda och åtgärda statusen i sjön. 

Bastuträsk
Bäcken är kraftigt påverkad från markavvattningar, med biotopvård som 
föreslagen åtgärd för att nå MKN vatten. Det är viktigt att den 
problematik som nämns kopplat till Bastubäcken när det gäller 
översvämningsrisker och dagvattenhantering inom områdena B4 och B5 
även ses i relation till Bastubäckens försämrade ekologiska vattenstatus. 
Ytterligare markavvattning till följd av ny bebyggelse kan leda till en 
försämring av status och överträdelse av försämringsförbudet varför 
särskilda hänsyn till denna fråga behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. Planen bör kompletteras med en beskrivning av risken för 
försämring och riktlinjer för hur frågan ska beaktas. Vattenförekomsten 
Bastubäcken bör även markeras i karta.

VA - anslutning 
Enligt planen ska ”De fastigheter som befinner sig inom 
verksamhetsområde för vatten och avlopp … i så stor utsträckning som 
möjligt anslutas till det kommunala nätet.” Länsstyrelsen anser att 
utgångspunkten bör vara att anslutning ska ske, framför allt i anslutning 
till områden med försämrad status. Kommunens syn på eventuella fall 
där undantag kan tänkas aktuellt behöver förtydligas. 



Länsstyrelsen Västerbotten Yttrande 

2022-06-03 

3 (3)

401-2723-2022
 

Uppdaterat status
Planen behöver kompletteras med en uppdaterat beskrivning av aktuell 
situation för de vattenförekomster som berörs av planförslaget. Sedan 
december 2021 finns nya beslutade miljökvalitetsnormer (föreskrifter 
vid Länsstyrelsen Norrbotten) och bedömningar av påverkan, status och 
risk finns uppdaterade för förvaltningscykel 3. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Av planen framgår att delarna behöver ”utredas i det fall exploatering 
blir aktuellt, eller i samband med uppdatering av kommunens LIS-plan”. 
Länsstyrelsen förordar en samlad utredning och bedömning av de nya 
bebyggelseområdena som omfattas av strandskydd i samband med 
uppdateringen av kommunens LIS-plan. Det gäller framför allt frågor 
kopplat till allmänhetens tillgång till strandnära rekreation och 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Enligt strandskyddslagstiftningen ska utpekande av LIS-områden i 
tätortsnära miljöer hanteras särskilt restriktivt för att säkerställa att de 
strandnära kvaliteterna kommer hela samhället till godo. En avgörande 
förutsättning för utpekande är därför att de aktuella områdena har liten 
eller ingen betydelse för friluftsliv och naturmiljö. Länsstyrelsen ställer 
sig tveksam till utpekande av det föreslagna bostadsområdet B9 i direkt 
angränsning till Byssviken badstrand. Områdets värde för rekreation i 
relation till den befintliga badplatsen får inte försämras.

Mellankommunal samordning
Länsstyrelsen har ingen erinran utifrån PBL 3 kap. 16 § punkt 4.  

Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen har ingen erinran utifrån PBL 3 kap. 16 § punkt 5.  

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Stina Sjöblom med samhällsplanerare 
Nina Sandvik som föredragande.

Bilaga

- Sametingets yttrande, 2022-06-01


