
 

Översiktsplan för Norsjö kommun  

Särskilt utlåtande efter granskning 

Översiktsplanen har varit ute på granskning under tiden 2022-03-23 till och med 2022-05-23. 

Nedan sammanfattas först inkomna yttranden, sedan redovisas yttrandena från respektive 

aktör i sin helhet i alfabetisk ordning – tillsammans med kommunens kommentarer.  
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HOLMEN 

Holmen är ett skogsbolag där allt utgår från skogen och det stora skogsinnehavet utgör basen 

för all verksamhet. De växande träden förädlas i egen industri till allt från trä för klimatsmart 

byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker samtidigt som vi producerar 

vatten- och vindkraft på vår egen mark. En affär som skapar värde samtidigt som den bidrar 

till ett bättre klimat och en levande landsbygd. Holmen har tagit del av granskningshandlingen 

för en ny översiktsplan i Norsjö kommun och lämnar här de synpunkter som är relevanta för 

oss.  

Förslag till ny översiktsplan 

I förslaget till ny ÖP finns flera relevanta skrivningar som visar på att kommunen vill ta ett 

ansvar och vara en del i omställningen mot en fossilfri framtid. Kommunen planerar också för 

elintensiv verksamhet inom kommunen och till det kommer det i framtiden behövas fossilfri 

energi.  

Kommunen beskriver att de genom satsningar på vindkraft och annan hållbar produktion samt 

satsningar på elintensiv verksamhet kan bidra till uppfyllande av de globala målen 7 (hållbar 

energi för alla) och 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur). Detta ställningstagande 

anser Holmen vara väldigt positivt och vi ser som energibolag potential för utveckling av 

vindkraft inom Norsjö kommun.  

Tematiskt tillägg för vindkraft  

Den gällande det tematiska tillägget från 2015 ska fortsatt gälla efter att den nya 

översiktsplanen fastställts men kommunen är samtidigt medvetna om utmaningen kopplat till 

långsiktig planering och den teknikutveckling som sker inom sektorn för förnyelsebar energi. 

Översynen av tillägget kommer att ske i en separat process i ett senare skede men kommunen 

har inte närmare angett när en sådan uppdatering kan komma att bli aktuell. Här anser 

Holmen att det är av största vikt att ett sådant arbete initieras så snart som möjligt för att göra 

det tydligt med vad som gäller kopplat till potentiella vindkraftsetableringar i kommunen. 

Fortsatta kontakter och informationsutbyte 

Holmen Energi har ett tydligt uppdrag att hitta och projektera nya vindkraftsprojekt inom vårt 

markinnehav. Vi har ett ansvar som stora markägare att vara en del i den omställning som 

pågår och vi vill ta vårt ansvar och bidra samtidigt som vi som säkra vår egen tillgång på 

förnyelsebar energi. Vi kommer gärna och berättar för er i Norsjö (och Malå) kommun om 

hur vi jobbar vindkraftsutveckling, resultatet av vår screening i kommunerna och utbyter 

gärna underlag som underlättar kommunens eventuella uppdatering av vindkraftsplanen. Ta 

kontakt med undertecknad för planering av ett sådant möte om intresse finns (Linda Olofsson, 

Miljöchef).  

Kommentar:  

Norsjö kommun avser att revidera nuvarande vindkraftsplan efter att översiktsplanen 

antagits. Yttrandet noteras. 

 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN 

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 granskningsyttrande 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 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. 

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. 

Kommentar:  

Riksintresse rennäring 

Planförslaget kompletteras med en 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.  

I samband med planens framtagande har ett robust samrådsarbete bedrivits tillsammans med 

rennäringen. Här har planen justerats för att åtgärder inte planeras som försvårar 

rennäringen bedrivande. Detta tydliggörs exempelvis i ny utformning eller borttagande av 



 

bebyggelse- eller verksamhetsområden och dylikt. Planhandlingen kompletteras med 

justeringar och anpassningar som gjorts för specifika områden där potential funnits för 

påverkan på riksintresse rennäring och påtagligt försvårande av rennäringen bedrivande. 

 

MKN vatten 

Planförslaget kompletteras med en övergripande beskrivning av status i vattenförekomster. 

För närmare redogörelser av ekologisk och kemisk status hänvisas till 

Vatteninformationssystem Sverige, VISS. Kommunen är involverad i ett pågående arbete med 

att utreda orsaker till algblommande sjöar i Norsjö och Skellefteå kommuner. Inom ramen för 

detta arbete ingår även att identifiera åtgärder för att hantera problematiken. Handlingen 

kompletteras med en kortare beskrivning av status gällande algblomning i vattendrag i 

kommunen, samt en hänvisning till pågående utredning. 

För åtgärder i syfte att minska risken för försämrad ekologisk status i vattendrag som 

Bastubäcken hänvisas till befintligt åtgärdsbibliotek tillgängligt genom VISS, samt 

genomförande av lämpliga utredningar i kommande planering.  

Bastubäcken markeras ut på kartan.  

Utgångspunkten är att fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet och inte kan bevisa 

att de inte behöver vattentjänsterna ska kopplas till anläggningen. Kommunen är endast 

skyldig att tillhandahålla tjänster för hushållsändamål, men bör ta hänsyn till andra behov av 

anläggningen, till exempel räddningstjänstens behov av släckvatten. Behov från industrier 

och liknande behöver inte tillgodoses, även om det är kommunens egna. Skrivning i 

handlingen justeras så att det framgår att anslutning till kommunalt VA är utgångspunkten.  

Gällande utpekat område B9 i anslutning till Byssvikens badstrand har anpassningar gjorts 

gällande områdets avgränsning efter samråd. Områdets bedöms vara av begränsat värde för 

rekreation idag – det rekreativa värdet kan snarare tillgodoses i området norr om 

badstranden. Översiktsplanen belyser särskilt att frågan om strandskydd och möjlighet till 

upphävande av detta behöver utredas om en exploatering blir aktuell. Hur gränssnittet mellan 

B9 och badstranden bör utformas och förvaltas utreds i senare planeringsskeden. 

 

PRIVATPERSON 

Norsjö Kommun har i sin översiktsplan för 2022 gett förslag på nya gång- och cykelvägar 

(GC) inom Norsjö samhälle. Som planen visar kommer en ny sträckning av GC att påbörjas 

vid infarten till Extena och avslutas i närheten av Heden 2.  

Behovet av en gång- och cykelväg mellan Norsjö-Norsjövallen har påtalats vid ett flertal 

tillfällen under flera års tid. Inte bara från medborgare utan förslaget fanns även med i tidigare 

års översiktsplan. I översiktsplanen från 2010, bilaga 1, fanns den nya GC mellan Norsjö-

Norsjövallen med. Behovet är lika stort idag, 2022. 

Väg 791 mellan Norsjö och Norsjövallen har en ådt, årsdygnstrafik, på cirka 1 100. Det 

innebär att det passerar ca 1 100 fordon/dygn. Väg 791 benämns som en trafiksäkerhetsklass 

4 väg som bl. a. innebär att det är mindre/smalare sidoområden.  



 

Det är många gångare och cyklister som dagligen använder denna väg, antingen i hälso- eller 

jobbsyfte. De smala sidoområdena gör att körbanan måste nyttjas och det innebär en trafikfara 

med tanke på vägsträckans ibland farliga kurvor och den kuperade terrängen, som begränsar 

sikten.  

En studie som genomfördes 2013 i samarbete med Trafikverket, Region Västerbotten och 

länets kommuner visade att en satsning på gång- och cykelvägar bidrar till ett antal positiva 

effekter. Förutom positiva hälsoeffekter så bidrar det även till ökad framkomlighet och 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter och det viktigaste av allt - ökad trafiksäkerhet. Bristen 

på tillgänglighet gör att korta resor sker med bil vilket inte är förenligt med ett hållbart 

resande. Att Norsjö Kommun väljer att satsa på fler GC är ett viktigt arbete för att 

åstadkomma ett hållbart resande.  

Förslag till beslut 

Följande förslag föreslås: 

1. Att kommunen beräknar kostnaden på GC mellan Norsjö och Norsjövallen. 

2. Att kommunen tar fram en tidsplan i samråd med Trafikverket att anlägga en GC 

mellan Norsjö och Norsjövallen, med eller utan medfinansiering från Trafikverket. 

Kommentar: Kommunen ställer sig positiv i frågan om att utveckla GC-anslutningar för att 

främja tryggt och hållbart resande. Behovet av en GC-väg mellan Norsjö och Norsjövallen 

har tidigare lyfts, och fortsätter att lyftas, av kommunen i dialog med Trafikverket som har 

väghållaransvar. Översiktsplanen utgör inget hinder i ärendet och yttrandet föranleder 

därför ingen ändring.   

 

REGION VÄSTERBOTTEN 

Region Västerbotten har mottagit planförslaget och beslutat att inte inkomma med några 

synpunkter. 

Kommentar: Yttrandet noteras.  

 

SAMETINGET 

Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med 

syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som urfolk att bevara och utveckla sin 

kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska 

behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och vatten. 

Sametinget har fått möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende och lämnar följande synpunkter.  

Rennäringsintresset är både ett allmänt intresse enligt miljöbalken och ett enskilt intresse som 

medlemmarna i en sameby innehar enligt rennäringslagen. Sametingets uppgift är att bevaka 

det allmänna rennäringsintresset genom att tillse att den samiska kulturen, inklusive 

rennäringen skyddas över tid och att förutsättningarna fortsatt ska finnas för att bedriva 

renskötsel även för kommande generationer. Därutöver bevakar varje sameby sitt enskilda 

rennäringsintresse på den mark som samebyn brukar. Renskötseln är den starkaste 

kulturbäraren för árbediehtu, samisk traditionell kunskap, det samiska språket, levnadssättet 

och den samiska kulturen. Information om den samiska kulturen och renskötseln som bedrivs 

i kommunen är därför ett viktigt kunskapsunderlag inför framtida planering och exploatering.  



 

Riksintresse för rennäringen i översiktsplanen  

Kommunen anger att vid exploatering eller åtgärder som riskeraratt påverka rennäringen ska 

samråd ske i tidiga skeden och kumulativa effekter för berörd sameby belysas. Det är bra, 

men Sametinget saknar fortsatt en samlad bedömning över de effekter planen förväntas 

medföra för den samiska markanvändningen i området. Bedömningen av planens 

konsekvenser behöver utgå från en helhetssyn, där samebyarnas hela markanvändning, 

områdets funktion samt kumulativa effekter från all exploatering ingår. Kommunen uppger att 

en beskrivning av kumulativa effekter är mer lämplig i vid framtagande av en fördjupad 

översiktsplan eller en detaljplan för att ställningstaganden ska göras på ett tillräckligt 

underlag. Sametinget delar inte kommunens bedömning. Vid framtagandet av en 

översiktsplan ska kommunen ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen. Det innebär att 

kommunen i översiktsplanen aktivt skata ställning till resultaten av 

miljökonsekvensbeskrivningen vilket inte är möjligt om det inte har upprättats någon sådan. 

Även om översiktsplanen är allmänt formulerad hade konsekvenserna för rennäringen kunnat 

belysas på ett bättre sätt. Baserat på befintligt underlag kan inte Sametinget dela 

kommunensbedömning om en ”liten positiv miljöpåverkan” för rennäringen i kommunen.  

Sametinget saknar ett förtydligande om hänsyn till rennäringen under ”Riktlinjer för LIS” när 

dessa ligger inom flyttled av riksintresse och riskerar att påtagligt skada renskötseln. 

Attraktiva lägen för bebyggelse ska inte ske på bekostnad av den samiska markanvändningen. 

Det är flyttleden som funktion som avses skyddas som riksintresse, vilket innebär att den yta 

som redovisas i materialet ska ses som ett stöd för vilket område som kan komma att anses 

vara av riksintresse. 

Inflytande och samråd 

Det framgår att kommunen har fört dialog med Malå, Mausjaur och Maskaure samebyar 

under framtagandet av planen, där värdefulla inspel kommit som varit vägledande för planens 

föreslagna markanvändning. För samernas allmänna intresse är det av betydelse att kunna 

styra utveckling inom sina traditionella marker, vilket samerna som urfolk har rätt till. 

Kommunen uppger idag att samråd ska ske i tidigt skede. För att underlätta för samebyarna 

bör samråd hållas om alla de åtgärder som planeras i kommunen samlat för att samebyarna 

ska kunna ta ställning till helheten. Förutom tidsaspekten anser Sametinget att vissa normer 

ska följas för att det ska anses som att samebyn deltagit effektivt. Dessa innebär att:  

• Samrådet ska ske i ett tidigt skede.   

• Berörda samebyar ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett 

informerat beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade 

samtycke”.   

• Berörda samebyar ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt 

inflytande. För att nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser 

och att inga andra faktorer redan låst förutsättningarna.  

I Sametingets yttrande har avdelningschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av 

samhällsplanerare Mirja Lindberget, avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle. 

Kommentar: Riktlinjer med bäring på rennäringens intressen i anslutning till LIS-områden 

framgår av kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Där 



 

framgår bland annat att ”I LIS-områden som är utpekade inom riksintresse för rennäring 

eller ligger i närheten av sådant område bör följande hållas i åtanke;  

• Bebyggelse innebär inte att samebyn upphäver sin renskötselrätt.  

• De installationer som uppförs måste utformas så att djur inte kommer till skada och att 

skador på installationer inte regelmässigt ersätts av samebyn. 12  

• Bygglov kan villkoras med att stängsel inte får uppföras utan särskilt samråd med samebyn 

då det annars kan innebära ett hinder för renskötseln.  

• 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.  

De samebyar som påverkas av denna plan är Malå sameby och Mausjaur sameby. Norsjö 

kommun utgör vinterbetesmarker för samebyarna, vilket innebär att markerna får nyttjas 

under perioden 1 oktober till 30 april.”. Synpunkten föranleder således ingen ändring i denna 

handling.  

Gällande behovet av en samlad bedömning samt verksamhetsområde J4, se kommentar till 

Länsstyrelsens yttrande. 

 

SAMHÄLLSRÅDET BASTUTRÄSK 

Granskning av ny översiktsplan för Norsjö kommun  

Samhällsrådet i Bastuträsk har gått igenom granskningshandlingen för ny översiktsplan. Vi 

har under två sammanträden 2022-04-10 och 2022-05-12 ordentligt diskuterat igenom 

förslaget till översiktsplan med tonvikt på Bastuträsk området. Vi vill lämna följande 

synpunkter:  

3.3.1 BOSTÄDER  

Det finns ett behov av boende för 65-plussare som vill kunna bo kvar i Bastuträsk, men växla 

ner från hus till lägenhet och därför bör det i översiktsplanen planeras för fler marklägenheter, 

exempelvis liknande de som finns på Lundgatan. 

Samhällsrådet ser positivt på föreslaget bostadsområde vid kyrkan (83) men vill poängtera att 

kommunen även bör planera för att kyrkogården framöver kan behöva utvidgas och därför 

kan 8 3-området behöva justeras. 

Föreslaget område med bostäder vid idrottsområdet (84) norr om väg 791 till Skellefteå och 

Norsjö, bör utgå på grund av närheten till skjutbanan. 

Före detta Jourlivs på Skolgatan 12 invid Gamla skolan förfular området och är i sådant dåligt 

skicka att kommunen bör ombesörja att det rivs. Hur tänker kommunen med alla tomma hus i 

Bastuträsk? Samhällsrådet har gjort en inventering som bilaga till yttrandet.  

Det finns minst 10 tomter som ägs av kommunen och är klara att bebyggas. 



 

3.3.2 CENTRUM  

I centrumområdet finns även en bensinmack, vilket är en viktig samhällsfunktion som bor 

bevaras. Bensinmacken är nu stängd på grund av att det saknas tillstånd.  

3.3.3 BESÖKS-, FRITIDS- OCH SPORTANLÄGGNINGAR  

Samlingslokalen som i texten kallas hembygdsgården, går under namnet Gamla Skolan. 

Bastuträsk finns en bana för discgolf med 18 hål och i parken finns ett utegym och lekpark. 

En minigolfbana, ägd av en privatperson, kommer att invigas i sommar.  

Intill Gamla skolan finns ett område där husvagnar och husbilar kan ställas upp. Denna 

ställplats bör markeras i översiktsplanen.  

Det bör även noteras att Bastuträsk har en badplats i "Räveln". 

3.3.4 OFFENTLIG SERVICE  

3.3.4.1 Vård  

Äldreboendet Bäckgården har för få platser idag. Kommunen bör redan nu projektera för en 

utbyggnad av äldreboende och äldreboendets utökning bör framgå av översiktsplanen.  

3.3.4.2 Utbildning  

Fler invånare i Bastuträsk innebär att kommunen bör i översiktsplanen redogöra för plats för 

ny förskola.  

Räddningstjänst  

Det finns ett behov av en viktig samhällsservice i Bastuträsk som gäller räddningstjänst. På 

järnvägen, som delar samhället, transporteras farligt gods. Kommunen bör ha en beredskap 

för att hantera olyckor. Det tar alldeles för lång tid för brandkåren att komma till Bastuträsk i 

händelse av brand. Kommunen bör verka för att ett brandvärn startas upp i Bastuträsk.  

3.3.5 FRILUFTSLIV OCH REKREATION  

Romantiska stigen bör uppmärksammas och läggas in översiktsplanen som ett område för 

friluftsliv och rekreation. Pumptjärn är ett friluftsområde med grillplats, vandringsstigar, 

inplanterad fisk samt toalett för besökarna.  

Den östra delen av Norsjö kommun har inga utpekade naturvårdsområden i översiktsplanen. 

Det behöver inte betyda att det inte finns några. Den ås som löper mellan Stavträsket och 

Räveln är ett fantastiskt stycke natur och kommunen bör undersöka möjligheterna att hos 

länsstyrelsen få området klassat som naturreservat.  

3.3.8 TRAFIK  

Kommunen bör verka för att anordna en säker passagemöjlighet från skolans område till 

friluftsområdet vid Pumptjärn.  

3.3.8.3 Kollektivtrafik  

Kollektivtrafiken behöver förbättras för att folk inte ska flytta från Bastuträsk på grund av 

alltför sparsamt förekommande förbindelser med Norsjö och Skellefteå. Kommunen bör 

också aktivt verka för att persontrafik på järnvägen mellan Bastuträsk och Skellefteå 

återupptas. Bra kommunikationer innebär att fler kan bo kvar och det kan bidra till en 

inflyttning. Persontrafiken på järnvägen är dessutom i linje med klimatmålen att minska 

koldioxidutsläppen. 



 

3.3.9 VERKSAMHETER  

Ett av de framtida utpekade industriområdena J 4, bör tas bort i översiktsplanen. Området 

ligger till största delen inom ett markområde med isälvssediment som har 

grundvattenbildande och genomsläppliga markförhållanden. Denna ås av isälvssediment har 

förbindelse med Bastuträsks grundvattentäkt och det är därför olämpligt att nya 

industriverksamheter planeras på sådan mark.  

Kommunen bör framför allt lyfta fram industriområdet "Basen" som ligger direkt anknytning 

till väg 712 (Vindelvägen). 

Kommentar: 

Bebyggelse 

Samhällsrådet efterlyser fler bostäder anpassade för äldre. ÖP Norsjö uttrycker en 

viljeinriktning för att åstadkomma en variation av olika typer av bostäder. Mer detaljerade 

former för vilken typ av bostäder som kommer till avgörs i senare skeden.  

Norsjö kommun instämmer i vikten av tillräckliga utrymmen för kyrkogårdens intressen. 

Frågan kan komma att hanteras vid senare aktualisering av planen i fall att detta behov lyfts 

av ansvarig huvudman. Dimensioneringen av kyrkogården bör föregås av fördjupade 

utredningar för att säkerställa att rätt areal mark reserveras.  

För att avgöra huruvida buller från skjutbanan utgör ett definitivt hinder från att 

åstadkomma en god bebyggd miljö krävs mer detaljerade bullerutredningar som görs i 

efterföljande skede. Dessa kan därtill föreslå åtgärder för att minska bullrets eventuella 

negativa inverkningar på inom- och utomhusmiljön.  

Fritidsanläggningar 

Bedömningen är att översiktsplanen i sin nuvarande form inte utgör ett hinder för 

uppställningsplats av husbilar och husvagnar.  

Gällande badplatsen vid Räveln instämmer Norsjö kommun med att denna utgör en viktig 

funktion för boende i Bastuträsk med omnejd. Att särskilt peka ut badstranden som 

fritidsanläggning i översiktsplanen anses dock inte nödvändigt i och med att badstranden 

bedöms kunna förvaltas och utvecklas inom redan tillgänglig mark. 

Offentlig service 

Norsjö kommuns bedömning i planhandlingen är att inga nya områden behövs för att 

tillgodose det överblickbara behovet. I de fall en utbyggnad av äldreboendet blir aktuell utgör 

översiktsplanen inget hinder för detta.  

Kommunen instämmer om att en positiv befolkningsutveckling kan medföra ett ökat behov av 

förskoleplatser. Dialog förs med kommunens skolförvaltning i syfte att säkerställa tillräckliga 

utvecklingsmöjligheter för skolverksamheterna. Optimal lokalisering av en ny förskola kan 

med fördel utredas i senare skeden, exempelvis i anslutning till planering av nya 

bebyggelseområden. 

Trafik 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet i anslutning till skolvägar kan genomföras utan uttryckligt 

stöd i översiktsplanen. Synpunkten föranleder ingen ändring.   



 

Verksamheter 

Norsjö kommun har prövat tidigare bedömning avseende behovet av verksamhetsmark i 

relation till vad som pekas ut i översiktsplanen. Detta har landat i att verksamhetsområdet J4 

som tidigare föreslagits utgår, i enlighet med synpunkten.  

Industritomten vid Basen är redan detaljplanerad som verksamhetsmark och ett omnämnande 

i översiktsplanen bedöms vara av begränsad betydelse. Kommunen menar att det istället finns 

andra åtgärder och insatser som är av större betydelse för att främja utveckling av platsen. 

Synpunkten föranleder ingen justering.  

SKELLEFTEÅ MUSEUM 

Skellefteå museum har ingen erinran mot granskning av ny översiktsplan för Världens bästa 

vardag i Norsjöbygden. 

Kommentar: Yttrandet noteras. 

 

 


