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Yttrande över Länsstyrelsens remissvar avseende överklagan av Länsstyrelsens be

slut om bildande av naturreservat Jielkka-Rijmagåbbå. 

Er beteckning Dnr: M2019/01295/ME 

Jokkmokks kommun har den 25 juni 2020 fått en remiss med anmodan att inkomma 

med yttrande över Länsstyrelsen i Norrbottens yttrande över överklagande av Länssty

relsens beslut att bilda naturreservatet Jielkkå-Rijmagåbbå i Jokkmokks kommun. Lst 

Dnr: 511-8649-2019. 

Jokkmokks kommun lämnar härmed följande yttrande. 

Jokkmokks kommuns ställningstagande 

Jokkmokks kommun vidhåller att kommunen har klagorätt. Jokkmokks kommun vidhål

ler samtliga ståndpunkter förmedlade i kompletterande överklagan daterad 2019-09

13 och anser att Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservat Jielkka

Rijmagåbbå ska upphävas eller återförvisas till Länsstyrelsen för vidare handläggning 

och konstruktiv dialog med Jokkmokks kommun och andra intressenter. 

Jokkmokks kommuns skäl 

Jokkmokks kommun gör en annan bedömning än Länsstyrelsen angående rätten att 

föra talan samt att överklaga. Länsstyrelsens ståndpunkt är att Jokkmokks kommun 

inte har klagorätt. Detta anser Jokkmokks kommun vara felaktigt av flera olika anled

ningar. Länsstyrelsens åsikt, till skillnad från Jokkmokks kommuns åsikt, är att beslutet 

om bildande av naturreservat Jielkka-Rijmagåbbå inte går emot det allmänna intresset 

av naturvård som kommunen har att företräda och att kommunen därav inte har rätt 

att överklaga beslutet. Att kommunen därutöver även har klagorätt vid beslut som på 
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annat sätt går emot de allmänna intressen som kommunen har att företräda har Läns

styrelsen tillerkänt men inte yttrat sig över. Därutöver påverkar Länsstyrelsens beslut 

det kommunala planmonopolet och i förlängningen det kommunala självstyret. 

• Jokkmokks kommun vidhåller att beslutet utgör ett ingrepp i kommunens natur

vårdsintresse och att kommunen därav är berörd av Länsstyrelsens beslut på sådant 

sätt att kommunen har klagorätt. 

• Klagorätt för en kommun är också tillerkänd av rättstillämpningen om beslutet på an

nat sätt går emot de allmänna intressen som kommunen har att företräda, vilket Jokk

mokks kommun vidhåller att beslutet gör. Enligt Jokkmokks kommun är det tydligt att 

även detta medger kommunen rätt att överklaga. Jokkmokks kommun har ett stort an

tal allmänna intressen att företräda vilket beskrivs i överklagan, varav det allmänna na

turvårdsintresset är ett. 

På grund av beslutet om bildande av naturreservat Jielkka-Rijmagåbbå förhindras och 

begränsas kommunen i sin planläggning av mark och bebyggelse samt att kommunen 

förhindras att verka för att någon form av näringsverksamhet etableras inom det aktu

ella området, antingen genom kommunen själv eller genom annan. MÖjligheten att 

driva näringsverksamhet utanför det aktuella markområdet som ägs av Jokkmokks 

kommun skulle även den begränsas, bland annat genom de kumulativa effekter som 

uppstår vid bildandet av naturreservat i den omfattning som Länsstyrelsen planerar. 

Den yta som omfattas av naturskydd inom Jokkmokks kommun motsvarar hela Skåne 

län med 33 kommuner, en sådan omfattande förändring aven enskilds kommuns för

utsättningar bör ske i konstruktiv dialog med Jokkmokks kommun. 

• I 14 kap 2§ regeringsformen anges principen om kommunal självstyrelse: att kommu

nerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommu

nala självstyrelsens grund och en inskränkning av den kommunala självstyrelsen bör 

enligt proportionalitetsprincipen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

de ändamål som föranlett den. 

Det kommunala självstyret regleras också i Europakonventionen om kommunal själv

styrelse, vilken Sverige har ratificerat 1989. I artikel 3 definieras kommunalt självsty

relse som kommunernas rätt och möjlighet att inom lagens gränser reglera och sköta 

en väsentlig del av de offentliga angelägenheterna på eget ansvar och i den lokala be

folkningens intresse. 

Det kommunala planmonopolet är en av de viktigaste förutsättningarna för den kom

munala självstyrelsen i Sverige. Planmonopolet innebär att kommunen bestämmer hur 

mark ska användas och bebyggas inom kommunen. Besluten fattas nära de berörda 

människorna och samhällsinsatserna kan utformas med hänsyn till skiftande lokala för

hållanden. I föreliggande fall anser kommunen att beslutet om naturreservat strider 

mot, av kommunen, fastställd översiktsplan. 

Jokkmokks kommun vidhåller att kommunen även enligt principen om kommunalt 

självstyre och det kommunala planmonopolet har klagorätt. Om inte principen om 

kommunalt självstyre eller det kommunala planmonopolet tillmäts vikt och kommunen 

inte anses vara sakägare i en sådan viktig fråga, riskerar konsekvenserna av beslutet 
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avsevärt försvåra och försämra Jokkmokks kommuns mÖjligheter att, tillsammans med 

andra, verka för ökad tillgänglighet, fortsatta investeringar i samhällsviktig infrastruk

tur, ett livskraftigt näringsliv och en stärkt lokal ekonomi. 

Sammanfattningsvis är det enligt Jokkmokks kommun väl styrkt att kommunen är be

rörd av Länsstyrelsens beslut på sådant sätt att kommunen har klagorätt. 

Med kommande reservatsbeslut är över hälften av Jokkmokks kommuns yta natur

skyddad vilket motsvarar hela Skåne läns 33 kommuner. Jokkmokks kommun anser att 

omfattningen på arealen skyddad natur inom Jokkmokks kommun, kommunens unika 

situation i förhållande till andra kommuner vad gäller omfattningen skyddad natur, i 

kombination med att Länsstyrelsens handläggning inte i tillräcklig utsträckning beaktar 

de utmaningar en glesbygdskommun som Jokkmokk har, är uppenbara skäl till att be

slutet bör upphävs eller återförvisas till Länsstyrelsen för vidare handläggning och kon

struktiv dialog med Jokkmokks kommun och andra intressenter. 

I övrigt hänvisas till Jokkmokks kommuns kompletterande överklagan daterad 2019-09

13. 

Robert Bernhardsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jokkmokks kommun 


