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Granskningsyttrande över översiktsplan för Strömsunds 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Strömsunds kommun har upprättat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan. 
Planen är utställd för granskning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900). Länsstyrelsen yttrade sig över samrådsversionen av planförslaget den 23 
maj 2022. 
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska Länsstyrelsen under granskningstiden lämna ett 
granskningsyttrande över planförslaget. 
Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om: 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 

miljöbalken inte följs, 
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte 

är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 

två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion 

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 
Länsstyrelsen bedömer i huvudsak att de synpunkter som framfördes i 
samrådsskedet hanterats på ett bra sätt och att översiktsplanen utgör ett gott underlag 
för kommande prövningar av mark- och vattenanvändningen. Länsstyrelsen har 
några kvarstående synpunkter på planförslaget, som framgår av yttrandet nedan.  

Riksintressen 
Rennäring 3 kap. 5 § miljöbalken 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till översiktsplan riskerar att inte tillgodose 
riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § miljöbalken, detta i förhållande till 
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utpekade LIS-områden. Kommunen behöver ta hänsyn till riksintressena när LIS-
områden pekas ut inom eller i anslutning till flyttleder. Detta gäller i synnerhet för 
de flyttleder som också utgör trånga passager och där ytterligare exploatering 
påtagligt kan försvåra bedrivandet av rennäring.  
Frågan om ett LIS-områdes lämplighet i förhållande till såväl allmänna intressen 
som riksintressen ska hanteras inom ramarna för översiktsplaneprocessen. Detta för 
att översiktsplanen dels ska redovisa hur kommunen anser att berörda riksintressen 
ska tillgodoses, dels för att översiktsplanen ska fungera vägledande för kommande 
bygglovs- och dispensprövning. Om de berörda LIS-områdena fortsatt ska pekas ut 
på det sätt som framgår av förslaget hamnar bedömningen om påverkan på 
riksintresset i den enskilda bygglovsprövningen.  

Kommunikationer 3 kap. 8 § Miljöbalken  

Den 26 september 2022 fattade Trafikverket beslut om nya och förändrade 
riksintresseanspråk. För Strömsunds kommun innebär beslutet att väg 346 mellan 
Hoting och gränsen till Västernorrlands län inte längre är av riksintresse. 
Inlandsbanan mellan Gällivare och Hoting har pekats ut som riksintresse, liksom 
järnvägslinjen mellan Hoting och Forsmo. Kommunen kan med fördel ändra 
redovisningen i översiktsplanens kart-del inför planens antagande.  
Efter samrådet har kommunen ändrat ställningstagande rörande riksintresse för 
kommunikationer till att riksintressena tillgodoses genom samråd med länsstyrelsen 
vid planläggning och lovprövning. Länsstyrelsen är samrådspart vid 
detaljplaneprövning, dock inte vid lovprövning, och ställningstagandet bör 
förtydligas i denna del.      

Totalförsvar 3 kap. 9 § Miljöbalken 

Av länsstyrelsens granskningsyttrande över tillägg till översiktsplan för vindkraft 
från 2019 framgår att i delar av de utpekade områdena riskerar uppförande av 
vindkraftverk att påtagligt skada riksintresse för totalförsvarets militära del, enligt 3 
kap 9 § andra stycket miljöbalken. De aktuella områdena omfattas av sekretess. 
Länsstyrelsen informerar därför om att Försvarsmakten i kommande prövningar kan 
komma att motsätta sig, alternativt ha synpunkter på utformning av 
vindkraftsprojekt i delar av de utpekade områdena. 

Miljökvalitetsnormer  
Efter samrådet har kommunen arbetat vidare med hanteringen av 
vattenkvalitetsfrågor och miljökvalitetsnormer för vattenförekomster på ett bra sätt. 
Länsstyrelsen vill dock påtala att vid fysisk planering ska det alltid säkerställas att 
ny bebyggelse och markanvändning inte riskerar att försämra miljökvaliteten för 
berörda vattenförekomster. Kommunens ställningstaganden bör förtydligas i denna 
del.  
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Länsstyrelsen vill vidare påtala att frågan om påverkan på miljökvalitetsnormer 
behöver utredas vidare i kommande detaljplaner och prövningar för de 
industritomter som pekas ut i översiktsplanen. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Länsstyrelsen har, utöver vad gäller påverkan på riksintresse för rennäring, inga 
ytterligare synpunkter på hanteringen av LIS. I kommande prövningar av dispenser 
inom de utpekade områdena behöver påverkan i förhållande till strandskyddets 
syften hanteras och översiktsplanen utgör en god grund för sådana prövningar.  

Hälsa och säkerhet 
Risk för naturolyckor, översvämning och erosion 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen kompletterar planförslaget med underlag 
avseende ras- och skredrisker som finns tillgängligt för att göra bedömningar på 
översiktsplanenivå. De eventuella risker som finns gällande ras, skred, erosion och 
översvämningar behöver utredas vidare i kommande detaljplaner och prövningar för 
de industritomter som pekas ut i översiktsplanen.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Marita Ljung med samhällsplanerare Frida 
Säwe som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsråd Susanna 
Löfgren och enhetschef Ingrid Arltoft Henriksson medverkat. 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Bilaga för kännedom: 
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från nedanstående myndigheter: 
Energimyndigheten, daterat 2022-10-10 
Sametinget, daterat 2022-10-13 
Strålsäkerhetsmyndigheten, daterat 2022-10-07 
Svenska kraftnät, daterat 2022-10-10  
Trafikverket, daterat 2022-10-13 
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