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Sammanfattning 

 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för expansion av Kåbdalis 

skidanläggning vilket bl.a. omfattar skidliftar, nedfarter, ny bebyggelse i form av 

fritidshus, restaurang-, hotell- och servicebyggnader, parkerings- och camping-

platser m.m. Berörd fastighet är i huvudsak Kåbdalis 2:2 men planen omfattar 

även en del av Kåbdalis 2:34, se figur på försättsblad samt figur S1. 

 

Detaljplanen omfattar ett sammanhängande område, jfr figur S1, med planerad 

utökning av skidanläggningen som omfattar ca 170 nya tomter för bebyggelse 

(fritidshus), ca 50 st. radhus, ca 100 st. nya husvagnsplatser samt hotell, 

värdshus, servicebyggnad, restauranger och parkeringsplatser. Planen ska även 

möjliggöra för handel i området mellan befintlig restaurang Kårleone och det nya 

området. Detaljplanen upptar en total yta om ca 100 ha. 

 

 

Figur S1. Planillustration som visar planerad bebyggelse. 
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Planområdet är beläget inom den norra barrskogsregionen och omfattas av 

riksintresse för friluftsliv. Några Natura 2000-sjöar och vattendrag finns inte inom 

planområdet men Kåbdalisjaure m.fl. vatten ca 300 m SV om området ingår dock i 

N2000-område för Piteälven, SCI; art- och habitatdirektivet. Strandskyddade 

områden berörs inte av planförslaget. 

 

Det finns ett planerat vattenskyddsområde i närheten men planområdet kommer i 

sin helhet att ligga utanför detta område. Dagvatten från planområdet bedöms 

avrinna utan tillkommande risk för vattenskyddsområdet. Anslutning till 

kommunalt avloppsnät och reningsverk minimerar risker för påverkan via direkta 

och diffusa utsläpp av avloppsvatten till närliggande yt- och grundvatten-

förekomster. En spillvattenledning med dimension 200 mm har bedömts klara 

belastningen från planerade husvagnsplatser, stugor, hotell och restaurang. En 

liten risk via haverier och olyckor tillkommer, i och med det framtida, utbyggda 

ledningsnätet.  

 

Risk för översvämningar, sättningar och ras/skred bedöms, med ledning av mark- 

och jordartsförhållanden samt aktuell topografi, vara liten till måttlig inom 

planområdet. Den dominerande delen av området utgörs av friktionsjord (sandig 

siltig och/eller siltig sandig morän) som ej är särskilt sättningsbenägen eller 

erosionskänslig. Jorddjupet är betydande där schakt planeras. Ingen risk för 

slamskred bedöms föreligga. Vid identifierade slänter med siltig morän kan 

erosionsskydd (bergkross) och/eller stödmurar bli aktuellt som skyddsåtgärd. 

Partiell utskiftning och återfyllning behöver sannolikt ske där torv förekommer 

inom vissa mindre delar av området. Magasineringsvolym för dagvatten kommer 

att tillskapas via makadamdiken med och utan flödeshinder, via fördröjning i en 

eller flera tjärnar. Avskärande diken kommer också att anläggas uppströms 

stugområdena för att leda ytavrinning runt planerad bebyggelse. 

 

Ett genomförande av planförslaget leder sannolikt inte till någon negativ påverkan 

på riksintresset för friluftsliv. Turism och friluftsliv som redan är etablerat i 

området kommer att påverkas positivt av planförslaget, vilket också är i enlighet 

med gällande översiktsplan. 

 

Planområdet är beläget inom Udtja sameby. Det finns inget riksintresseområde för 

rennäringen inom aktuellt planområde, inte heller några viktiga områden eller 

strategiska platser. Den norra delen av planområdet, på Goabdalisvarre, ligger 

inom ett av samebyns vinterland. Då området ligger precis i anslutning till befintlig 

skidanläggning bedöms den utökade bebyggelsen inte att leda till någon påverkan 

av betydelse för rennäringen.  

 

Ianspråktagande av mark innebär viss negativ konsekvens för bl.a. naturmiljö och 

habitat. Ytorna är dock relativt små i sammanhanget och det finns stor tillgång på 

motsvarande naturtyper i planområdets omgivningar. Påverkan bedöms därmed 

inte bli betydande.  
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Ny bebyggelse kan komma att påverka vattenkvaliteten i närbelägna ytvatten 

genom exempelvis utsläpp av avloppsvatten och dagvatten. Risken för påverkan 

bedöms bli liten med hänsyn tagen till de föreslagna skyddsåtgärderna; 

makadamdiken med och utan flödeshinder samt fördröjning av avrinning från en 

eller flera tjärnar. Dikena kommer också att ha en renande funktion för dagvattnet 

vilket är en positiv konsekvens jämfört med nuläget. Därmed uppstår heller ingen 

negativ påverkan för miljökvalitetsnormerna för aktuella vattenförekomster.  

Det bedöms inte finnas någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att 

överskridas i området vid ett genomförande av planförslaget.  

 

Jokkmokks kommun har, efter önskemål från Länsstyrelsen, låtit utföra en 

arkeologisk utredning. Denna resulterade i att tre tidigare okända objekt 

registrerades; brott/täkt, husgrund och naturbildning. De två förstnämnda har 

bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar. Inget av objekten klassades som 

fornlämning och inga ytterligare arkeologiska utredningar bedöms vara behövliga 

inom planområdet. 

 

Ny bebyggelse i Kåbdalis kommer att påverka landskapsbilden i området. Den 

tillkommande bebyggelsen innebär att områden som idag nyttjas som naturmark 

exploateras. Bebyggelsen har placerats i närheten av befintlig bebyggelse och 

skidanläggning vilket minskar negativ visuell påverkan. 

 

Sammantaget bedöms, med hänsyn till planerade och föreslagna skyddsåtgärder, 

att inga miljökonsekvenser av betydelse kommer att uppstå som en följd av 

planförslaget. 

 

Rev/kompl. jan 2021: Smärre justeringar efter genomförda geotekniska 

undersökningar och beräkningar (Markteknisk undersökningsrapport 

oktober 2020 resp. PM Geoteknik december 2020, Tyréns AB). 
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Miljökonsekvensbedömning för detaljplan Kåbdalis 

1. Bakgrund 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förutsättningar för expansion 

av skidbacke, ny bebyggelse i form av fritidshus, restaurang-, hotell- och service-

byggnader, parkeringsplatser samt områden för handel och husvagnscamping. 

 

Detaljplanen omfattar ett sammanhängande område inom fastigheten Kåbdalis 

2:2 och en liten del av fastigheten Kåbdalis 2:34 inom Jokkmokks kommun, 

Norrbottens län, se figur 1. Planen upptar en total yta om ca 100 ha. En 

översiktlig satellitbild framgår av figur 2. 

 

 

Figur 1. Karta som visar preliminärt planområde inom blå linje, vilket 
kompletterats med område för husvagncamping söder om järnvägen. 
 

Området är inte sedan tidigare detaljplanelagt. I kommunens översiktsplan (ÖP) 

från år 2011 anges att Kåbdalis skidliftar utgör en attraktiv turistanläggning som 

ytterligare kan utvecklas, samt att en ny detaljplan behövs vid ytterligare 

expansion av skidanläggningen. ÖP rekommenderar för Kåbdalis att det är av 

betydelse för bygden att befintliga företag utvecklas samt att nya företag 

etableras för att befintliga servicefunktioner i samhället ska kunna bibehållas. 

Berört markområde är i ÖP redovisat som natur övrig mark, rörligt friluftsliv samt 
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fritids- och kulturanläggning. Genom området sträcker sig också en skoterled. 

Detaljplanen är således förenlig med i ÖP angiven markanvändning.  

 

Figur 2. Flygfoto över Kåbdalis skidanläggning. Aktuell plangräns inom röd linje. 

Källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen, 2019.   
 

Planförslaget omfattar ett planområde som inkluderar områden för husvagns-

camping respektive fritidshus, servicehus, kallbadhus, värdshus, restaurang, 

isbana, tre nya skidliftar och 4 nya nedfarter, se figur 1. Även handel ska 

möjliggöras inom planområdet. 

 

Tre mindre sjöar/tjärnar finns inom planområdet. Dessa är undantagna från 

strandskyddsbestämmelser. 

 

Inga identifierade och/eller utpekade natur- eller kulturmiljövärden har påvisats 

inom området. Två fornlämningar (kategori övrig kulturhistorisk lämning) kan 

preliminärt lämnas orörda. 

 

Terrängen i området är svagt sluttande från berget Kåbdalisvare och delvis 

kuperad. Marken utgörs i huvudsak av tallskog, inom vilken skogsbruk har skett 

under olika perioder, se figur 2. Jordarten är morän med stor mäktighet. 

1.1 Miljöbedömning 
En strategisk miljöbedömning (3§, kap 6 miljöbalken) ska göras för planer och 

program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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I miljöbedömningsprocessen ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas. 

Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om 

betydande miljöpåverkan kan förväntas. Behovsbedömningen utgör också ett 

viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver 

utredas vidare i planbeskrivningen eller i en separat MKB.  

 

Behovsbedömningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilka typer 

av miljöpåverkan som behöver utredas vidare i planbeskrivningen eller i en 

eventuell MKB.  

 

Jokkmokks kommun har i ”Behovsbedömning av detaljplan för Kåbdalis 2:2” 

(2017-10-31) beslutat att betydande miljöpåverkan kan antas enligt bedömnings-

kriterier i Miljöbedömningsförordningen och att en miljöbedömning med MKB 

därför behöver genomföras. 

 

Kommunens ställningstagande grundar sig på nedanstående bedömningsgrunder.  

Ett genomförande av planen: 

• Bedöms innebära betydande påverkan då skidbackar, hotellkomplex samt 

permanenta campingplatser utgör verksamheter som, enligt 

Miljöbedömningsförordningen, kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

• Bedöms inte negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och 

regionala miljömål. 

• Bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Bedöms inte påverka något Natura 2000-område på ett betydande sätt. 

 

Följande områden behöver enligt behovsbedömningen studeras vidare i 

miljöbedömningsprocessen: 

• Påverkan på riksintresse för friluftsliv. 

• Skred- och översvämningsrisk. 

• Risk för brunnar – lösningar för vatten och avlopp 

• Dagvatten- och avloppshantering 

• Påverkan på landskapsbild 

• Påverkan på vattenskyddsområde och grundvattenförekomst. 

• Påverkan på fornlämningar. 

 

Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande 2018-01-22 (dnr 402-17507-2017) 

meddelat att de delar kommunens uppfattning om att en MKB behöver upprättas. 

Länsstyrelsen har lämnat synpunkter när det gäller kulturmiljö, trafik, naturmiljö 

och i övrigt på vad MKB bör innehålla. Synpunkterna har beaktats i arbetet med 

denna MKB. 

 

Föreliggande dokument utgör MKB till detaljplanen för Kåbdalis 2:2 och del av 

Kåbdalis 2:34. Fastighetsgränser framgår av figur på omslaget. 
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MKB behandlar i första hand de aspekter som lyfts fram i behovsbedömningen 

men även aspekter som framkommit under det fortsatta detaljplanearbetet. 

 

Under planprocessen och MKB-arbetet har kompletterande utredningar 

genomförts med avseende på geoteknik, dagvatten och arkeologi. Resultat från 

dessa utredningar har inarbetats i MKB. 

1.2 Avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan Kåbdalis 2:2 behandlar de områden 

som direkt kommer att beröras av planförslaget. Även de områden som ligger 

utanför planområdet men som kan tänkas beröras av planerade åtgärder inom 

planområdet behandlas i MKB. Det gäller exempelvis påverkan på yt- och 

grundvatten, ökad trafikmängd på tillfartsvägar, påverkan på skogliga värden och  

skyddsvärda djur- och växtarter samt effekter på landskapsbilden m.m. 

Influensområdet är svårt att redovisa med en geografisk gräns, då det ser olika ut 

beroende på vilken aspekt som avses. En ungefärlig avgränsning av detaljplanens 

influensområde har illustrerats i figur 3. 

 

En teknisk avgränsning är att vatten- och avloppslösningar förutsatts ingå i en 

kommande utbyggnation av de kommunala VA-anläggningarna. 

 

 

Figur 3. Detaljplanens influensområde (inom röd markering). 
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2. Omgivningsbeskrivning 

Kåbdalis är en väletablerad vinterturistort i södra delen av Jokkmokks kommun. 

Vintertid besöks orten av många skidåkare eftersom säsongen för utförsåkning är 

lång. Kåbdalis skidanläggning är en av Norrbottens mest besökta. 

 

Kåbdalis ligger vid Inlandsbanan och E45, cirka 60 km söder om Jokkmokk och 

cirka 80 km norr om Arvidsjaur. Tätorten har ca 50 bofasta invånare. 

Huvudnäringen i Kåbdalis har genom åren varit skogsbruk. Servicen i byn är 

begränsad, men det finns bl.a. en skola och en diversehandel/livsmedelsbutik som  

också är ombud för apotek och systembolag samt en bensinanläggning. 

 

Den välkända vintersportanläggningen Kåbdalis Skidliftar och Stugby sysselsätter 

ett 20-tal personer under säsong, varav ett antal helårsanställda. Anläggningen är  

under utveckling och en ny stollift och nya möjligheter till logi har uppförts vid 

anläggningen. Fritidsboendet har ökat markant i byn och flertalet villor har 

omvandlats till fritidshus.  

 

Planområdet domineras av tallskog. Det finns en mindre del våtmarksområden och 

tre mindre tjärnar (utan synliga in- eller utlopp).  

 

De övriga anläggningar som finns inom planområdet och i dess närhet framgår 

schematiskt av figur 4. Det handlar t.ex. om vägar, järnväg, luftburen elledning, 

skidliftar samt befintlig camping och stugby mm. 

 

 

Figur 4. Karta som visar bl.a. vägar, kraftledning och strövstigar mm i 

planområdets omgivningar. Källa: Länsstyrelsens webbGIS, 2019. 
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Enligt jordartskarta från SGU, se figur 5, består marken inom planområdet i 

huvudsak av morän med en del våtmarkspartier med torv. Enligt genomförda 

geotekniska undersökningar (Tyréns 2020) är jorddjupet ca 15-20 m inom 

området Toppbyn. 

 

Några ras- och skredrisker i området har inte identifierats enligt MSB/SGI’s 

stabilitetskartering (Länsstyrelsens webbGIS, september 2019). 

 

 

Figur 5. Karta som visar aktuella jordarter. Källa: Kartvisare jordarter, SGU, 2019.  

 

För det 6 km2 stora avrinningsområdet (se avsnitt 2.3.3) uppger SMHI att 70 % 

av jordarterna består av morän, medan torv utgör 9 % och tunn jord/kalt berg 7 

%. Resterande 14 % är sjöar och vattendrag. 

2.1 Markanvändning 
Markanvändningen inom planområdet präglas främst av befintlig skidanläggning, 

spridd bebyggelse och skogsmark med verksamhet i form av turism, friluftsliv och 

rennäring. Skogspartier samt avverkad skog, där avverkning skett för mer än 10 

år sedan framgår av figur 6. Övriga avverkningar inom området bedöms vara 

betydligt äldre där plockavverkning dominerat, men konstateras kan att den skog 

som kommer att bli påverkad också tidigare är påverkad av skogsbruk.  

 

Delavrinningsområdets (se avsnitt 2.3.3) markanvändning är i huvudsak 

skogsmark (83 %). Sjöar och vattendrag utgör ca 14 % och våtmarker ca 3 % 

(SMHI vattenwebb, 2019). 

 

Det preliminära planområdet finns i huvudsak inom angiven markanvändning för 

fritids- och kulturanläggning, rörligt friluftsliv respektive natur, övrig mark enligt 

översiktsplan för Jokkmokks kommun, antagen år 2011, jfr mörkgröna, 

mellangröna och ljusgröna ytor i figur 7. Röd/rosa linje i figur 7 visar befintlig 
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skoterled som löper genom området. Åtgärden bedöms överensstämma med 

översiktsplanens intentioner. 

 

Figur 6. Ljusgrönt område inom planområdet (inom svarta linjer) visar ett 
avverkat skogsområde. ”Korridoren” i bildens överkant avser en 3,2 ha stor 
avverkningsanmälan som är inlämnad under 2015. Källa: Skogliga grunddata, 

Skogsstyrelsen 2019. 

Figur 7. Markanvändning enligt översiktsplan för Kåbdalis tätort. 
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Områden med fastställda detaljplaner i anslutning till nu aktuellt planområde 

framgår av figur 8.  

 

Figur 8. Detaljplanelagda områden i Kåbdalis. Källa: Länsstyrelsens webbGIS.  

2.2 Bebyggelse och infrastruktur 
I anslutning till planområdena finns befintlig skidanläggning med stugby och 

camping samt hotell- och restaurangbyggnader, se avsnitt 2.1.2. Söder och 

sydväst om planområdet ligger byn Kåbdalis med ca 50 st. invånare och en hel del 

fritidsbebyggelse. Där går också inlandsbanan som sträcker sig genom Kåbdalis 

samhälle. Järnvägen utgör en avgränsning mellan skidanläggningen och Kåbdalis 

övriga bystruktur.  

 

I nära anslutning till planområdet finns vatten- och avloppsledningsnät. Ett nytt 

vattenverk har år 2010 tagits i bruk i Kåbdalis. En kapacitetsutredning pågår och 

om möjligt ska vattenverket försörja både de befintliga fastigheterna samt de 

tillkommande i anslutning till skidanläggningen. Eventuellt kan vattenverket 

behöva utöka kapaciteten. Dimensionering av spillvattenledning har skett som ett 

led i planerad exploatering av nya områden. Befintlig ledning bör bytas ut till en 

med dimensionen 200 mm för att klara dimensionerande flöde. 

 

Dagvatten från området infiltrerar i huvudsak ner i mark. En viss ytavrinning sker 

via t.ex. vägdiken och trummor (se avsnitt 2.4.3 och figur 18). 

 

Luftburna kraftledningar finns inom och i anslutning till planområdet, se figurer 1 

och 8.  

 



 
  

 

9 av 32 

 

 

 

Miljökonsekvensbedömning för detaljplan Kåbdalis 

Unr 1320032139 
  

Trafikmängden på E45 kring Kåbdalis mättes senast under år 2015. Då uppgick 

ÅDT, antalet fordon per dygn, till 632 fordon (±26) varav 108 (±21) utgjordes av 

tung trafik (Trafikverket, nationell vägdatabas, september 2019). 

2.2.1 Turism och friluftsliv 
En skoterled passerar genom planområdet, se violett streck i fig. 7. Denna är 

flyttad i förhållande till vad som angavs på översiktsplankartan och går nu, enligt 

skoterledskarta Jokkmokk 2017, parallellt med Inlandsbanan förbi hela skid-

anläggningsområdet.  

 

Skidanläggningen består idag av en stollift och tre släpliftar, tio nedfarter och en 

park samt en hel del upphuggen offpiståkning bland klippor och skog. I anslutning 

till skidbacken finns 350 st. bäddplatser och en husvagnscamping för upp till 300 

st. ekipage. Därtill finns två restauranger, skidshop och en afterski. Spår för 

längdskidåkning finns samt en preparerad skoterled till toppen av berget. 

2.2.2 Vattenskyddsområde 
Planområdet är i sin helhet beläget utanför föreslaget/planerat vattenskydds-

område. Inom det planerade vattenskyddsområdet finns en kommunal 

grundvattentäkt med två uttagsbrunnar, se figur 9. Inga enskilda brunnar finns 

registrerade inom planområdet. Vattentäkten är belägen i de sand- och 

grusformationer som finns avlagrade längs Vitbäckens dalgång, jfr avsnitt 2.3.2.  

 
Figur 9. Läget för de två brunnarna för den kommunala dricksvattentäkten norr 
om Kåbdalisjaure (grön droppe i figur). Källa: SGU’s kartvisare Brunnsarkivet, 
2019. 
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Det föreslagna vattenskyddsområdet är avgränsat på så sätt att hela tillrinnings-

området för vattentäkten kommer att ingå i skyddsområdet. Kapaciteten för 

vattentäkten är av SGU angiven till 10 m3/h. 

 

Dagvatten från planområdet kommer inte att avbördas i riktning mot vatten-

täkten, utan längre österut och efter topografiska förhållanden nedströms mot 

Kåbdalisjaure. 

2.2.3 Rennäring 
Udtja sameby har sina åretruntmarker inom Jokkmokks kommun. Udtja är en 

skogssameby med upp till 2 800 renar i vinterhjorden.  

 

Det finns inget riksintresseområde för rennäringen inom aktuellt planområde, inte 

heller några viktiga områden eller strategiska platser. Den norra delen av 

planområdet, på Goabdalisvarre, ligger inom ett av samebyns vinterland (jan-

mars), se figur 10. 

 
Figur 10. Norr om den blåvioletta markeringen finns ett av Udtja samebys 
vinterland. Källa: Sametinget 2019. 

2.3 Hushållning med mark- och vatten 
Enligt miljöbalken, MB, ska mark- och vattenområden användas för det eller de 

ändamål som områdena är mest lämpade för, med hänsyn till beskaffenhet och 

läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför, 

från allmän synpunkt, god hushållning. Detta innebär bland annat att stora 

opåverkade mark- och vattenområden samt ekologiskt känsliga områden så långt 

möjligt ska skyddas och att områden som är av riksintresse ska skyddas.  

 

Planområdet är beläget inom följande riksintressen: 
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• Riksintresse friluftsliv (MB 3:6), ”Kåbdalis-Kronogård”.  

 

Ca 300 m SV om planområdet, men inom influens/utredningsområdet finns också: 

• Riksintresse Natura 2000-område (MB 4:8) 

• Riksintresse kommunikationer (MB 3:8), väg E45 

2.3.1 Riksintresse friluftsliv (MB 3:6) 
Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

 

Riksintresset för friluftsliv ”Kåbdalis-Kronogård” är ett 25 450 ha stort område 

inom Jokkmokks kommun som omfattar hela Kåbdalis och sträcker sig vidare i 

nord-nordvästlig riktning, se figur 11. Riksintresset är utpekat med aktiviteterna 

fiske, jakt, terrängcykling, löpning och fågelskådning. 

 
Figur 11. Riksintresseområde för friluftsliv inom grönmarkerat område. 
Riksintresset för kommunikationer (E45) är prickat i rödbrunt. Källa: LStwebbGIS, 
Länsstyrelsen Norrbotten, 2019. 

2.3.2 Natura 2000 (MB 4:8) 
Samtliga Sveriges Natura 2000-områden är av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. 

 

Sjöar och vattendrag som ingår i Natura 2000-området Piteälven (SE0820434) 

finns ca 300 m SV om planområdet, se figur 12. Piteälvens vattendrag är utvalt 

att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns arter och naturtyper som är 

upptagna i Art- och habitatdirektivet.  
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2.3.3 Riksintresse kommunikationer (MB 3:8) 
Väg E45 ingår i det nationella stamvägnätet och är av särskild nationell betydelse. 

E45 är ett viktigt stråk för godstransporter, för arbetspendling och för turismen. 

Vägen binder samman ett stort antal inlandskommuner. 

 

Figur 12. Sjöar och vattendrag som ingår i Natura 2000-området Piteälven i 

anslutning till planområdet. Källa: Naturvårdsverket, Skyddad Natur, 2019. 

2.3.4 Naturhänsyn 

Enligt Skogsstyrelsen (Skogens Pärlor, september 2019) finns en skogsklädd 

våtmark, en s.k. sumpskog, längst i norr men strax utanför planområdet, se figur 

13. Det är en 7,8 ha stor övrig fuktskog; blandskog av löv och barr. 

 

Nordöst om planområdet finns en nyckelbiotop, se figur 13. Det är en 37,9 ha stor 

lövrik barrnaturskog (Skogsstyrelsens ärendenummer N1299-2004). Denna 

kommer inte att påverkas av planen. 

 

Enligt våtmarksinventeringen (VMI/LStwebbGIS, 2019) finns inga naturvärdes-

klassade våtmarker i planområdet eller i influensområdet. 

 

En sökning i artportalen har utförts 2018-02-09, för hela influensområdet (se figur 

3) och mellan åren 2000–2018. Detta resulterade i fem st. registrerade 

observationer av olika svamparter. Dessa bestod av gäddporing i kategori VU, 

sårbar samt gränsticka, skovellav, knottrig blåslav och violettgrå tagellav i 

kategori NT, nära hotad. 
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Figur 13. Sumpskog på Goabdalisvarre (blåstreckat område vid gul markör). 
Längst i nordost finns en nyckelbiotop som dock ligger långt från planområdet 
(rödmarkerat). Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen 2019. 

 

De övre delarna av planområdet utgörs av en del av ett större sammanhängande 

skogsparti som domineras av äldre tall, se t.ex. figur 2. Om skogen skulle hysa 

påtagligt naturvärde hade denna sannolikt redan omfattats av naturhänsyn i en 

eller annan form, såsom nyckelbiotop, naturvårdsavtal eller biotopskydd. 

2.3.5 Förorenad mark 
Inga verksamheter har förekommit i området. Marken bedöms därför inte vara 

påverkad av några föroreningar. 

2.4 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel och myndigheter och 

kommuner ska vid tillsyn, tillståndsprövning, planering med mera se till att miljö-

kvalitetsnormerna följs. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad männi-

skan och naturen tål. MKN finns för: 

• Olika föroreningar i utomhusluft 

• Olika parametrar i vattenförekomster 

• Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 

• Omgivningsbuller 
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Kåbdalis berörs av MKN för utomhusluft och för vattenförekomster. Dessa beskrivs 

närmare i följande avsnitt.  

2.4.1 Luft 
MKN för utomhusluft gäller i hela landet. De föreningar i utomhusluften som det 

finns fastställda normer för är kväve(di)oxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, 

partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel 

och bens(a)pyren. 

 

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitets-

normer, i samverkan eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information 

om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av normerna för 

kväveoxider och svaveldioxid i regional bakgrund (landsbygd) samt  MKN för ozon. 

 

Några luftkvalitetsmätningar i Kåbdalis har inte utförts men enligt genomförda 

mätningar av svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2) i Jokkmokks tätort 

2007/08 låg värdena under de kalla vintermånaderna, då nivåerna normalt är som 

högst, under angivna MKN. Mätningar av PM10 samt bensen uppvisar inte heller 

resultat över tillåtna gränsvärden. 

 

Jokkmokks kommun har bedömt att något överskridande av gällande miljö-

kvalitetsnormer för luft inte kommer att ske inom överskådlig framtid. (Källa: 

Översiktsplan för Jokkmokks kommun 2011). 

2.4.2 Yt- och grundvatten 
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har beslutat om MKN för samtliga 

yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet. I anslutning till detaljplanens 

influensområde (se figur 3) finns en grundvattenförekomst tillika kommunal 

vattentäkt samt ett par ytvattenförekomster, se figur 14. 

 

Vitbäcken (SE735212-168514) uppnår enligt Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS) miljökvalitetsnormerna Måttlig ekologisk status och Ej klassad kemisk 

ytvattenstatus. Fastställt kvalitetskrav (beslut Vattenmyndigheten 2017-02-23) 

innebär att God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus ska uppnås år 

2021. 

 

Vattenmyndigheten har bedömt att risk föreligger att MKN för Vitbäcken inte följs 

och att god status inte uppnås år 2021. Risken beror på att åtgärder efter tidigare 

genomförd flottledsrensning inte blir utförda. Vitbäcken ingår i Natura 2000-

område för Piteälven (SE0820434), SCI art- och habitat-direktivet. Bäcken är 

också skyddad enligt avloppsvattendirektivet, kategori ”avloppskänsliga vatten, 

inland, fosfor”.  

 

Kåbdalisjaure (SE734427-168882) uppnår enligt VISS miljökvalitetsnormerna 

Måttlig ekologisk status och Ej klassad kemisk ytvattenstatus. Fastställt 

kvalitetskrav (beslut 2017-02-23) innebär att God ekologisk status och God 

kemisk ytvattenstatus ska uppnås år 2027. Vattenmyndigheten har bedömt att 
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risk föreligger att MKN inte följs och att god status inte uppnås år 2021. Risken 

beror på att sjön omgärdas av 23 % aktivt brukad mark och/eller anlagda ytor. 

Näringsbelastningen pekas därvidlag ut som riskfaktor pga. källorna reningsverk, 

skogsbruk och enskilda avlopp. Sjön ingår i Natura 2000-område för Piteälven 

(SE0820434), SCI art- och habitatdirektivet och är också skyddad enligt 

avloppsvattendirektivet, kategori ”avloppskänsliga vatten, inland, fosfor”. 

 

Kåbdalisjaure har ett medeldjup av 3,7 m och en omsättningstid på ca 1 år (SMHI 

vattenwebb, februari 2019). 

 
Figur 14. Karta över förekommande vattenförekomster i planområdets närhet. 
Ytvatten Goabdalisjavrre (Kåbdalisjaure) och Vitbäcken (blått i kartan) och en 
grundvattenförekomst (violett område). Källa: VISS, Vattenmyndigheten, 2019. 
 

Grundvattenförekomsten SE734278-168806 uppnår enligt VISS miljökvalitets-

normerna God kvantitativ status och God kemisk status. Förekomsten har 

kvalitetskraven God kvantitativ status 2021 och God kemisk status 2021 och det 

bedöms i dagsläget, enligt Vattenmyndigheten, inte finnas någon risk för att MKN 

inte följs och att miljöstatus inte uppnås år 2021. (VISS, februari 2019).  

 

Sand- och grusförekomsten är också skyddad enligt dricksvattenföreskrifterna, 

och ett vattenskyddsområde är föreslaget, se avsnitt 2.1.3. Vattenkvaliteten 

kontrolleras i uttagsbrunn vart sjätte år enligt ”Grundvattenkemi Övre Norrland”. 

Akviferen i sand- och grusformation är 4 km2 stor, har måttliga uttagsmöjligheter 

på 5–25 l/s (enligt Brunnsarkivet, Sveriges Geologiska Undersökning, 2018) och 

en medelmäktighet på 9 m. Medeldjupet är 5 m.  
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Grundvattnets strömningsriktning bedöms generellt vara i riktning mot dalgången 

och sedan vidare mot Kåbdalisjaure. 

2.4.3 Dagvatten och ytavrinning 
Hela planområdet ligger inom av SMHI fastställt delavrinningsområde ”Utloppet av 

Kåbdalisjaure” (SUBID 33005). Huvudavrinningsområde är Piteälven. Arean för 

delavrinningsområdet, jfr figur 15, är ca 6 km2. Ca 14 % av området utgörs av 

sjöytor. Delavrinningsområdet som påverkar planområdet utgörs i övervägande 

utsträckning av skogsmark på morän. Sådan mark har långsam ytavrinning. 

 

 
Figur 15. Delavrinningsområdet ”Utloppet av Kåbdalisjaure”. Källa: SMHI 
vattenwebb, februari 2019). 
 

Flödesstatistik för åren 1981–2010 (SMHI, vattenwebb) visar att medelvatten-

föringen för delavrinningsområdet är 80 l/s, medelhögvattenföringen är 640 l/s 

och medellågvattenföringen är 10 l/s. Nederbördsmängden i Kåbdalis är 703 

mm/år, av vilket 306 mm avgår via avdunstning. Avrinningen är därmed, enligt 

SMHI, 397 mm/år. Ytavrinning sker längs med berget, ner mot järnväg och E45. 

Det finns ett antal trummor för passage av järnväg och väg, som leder vattnet 

vidare till sjön Kåbdalisjaure, se figur 18. Vattnet flödar över mark till de små 

sjöarna och våtmarkerna inom planområdet för att sedan ledas via diken mot 

recipienten Kåbdalisjaure. Området har stor kapacitet att omhänderta och fördröja 

vatten från området då marken består av ett mäktigt moränlager (ca 30 m 

tjockt). 

 

Mark- och terrängförhållanden baserat på höjdmodell från Lantmäteriets 

laserscanning framgår av figur 16. Genomförd dagvattenutredning (ÅF, 2019) 
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visar att aktuellt delavrinningsområde som bedöms påverka ett tänkt 

exploateringsområde om 34 ha bedöms uppgå till 154 ha, se figur 17 där också 

avrinningsvägar framgår. 

 
Figur 16. Modell för ytavrinning från planområdet. Strömningsriktning från 
planområdet är genomgående i sydlig-sydvästlig riktning. Källa: Skogsstyrelsen, 
Skogens Pärlor, april 2019. 

 
Figur 17. Höjdmodell, avrinningsvägar (svarta pilar). Påverkande 
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avrinningsområde, 154 ha stort, i ljusgult och exploateringsområde i rött. Källa: 
ÅF, Dagvattenutredning Kåbdalis, 2019. 
 

 

Det finns inga befintliga dagvattenledningar i området. Vattnet avleds via 

diken/bäckar och trummor under järnväg och vägar. Se figur 18 där inmätta diken 

är markerade liksom befintliga trummor och våtmarker. 

 
Figur 18. Utredningsområdet för dagvatten med befintliga trummor i svart. 

Inmätta diken markeras med blåa linjer. Även vattenytor och våtmarker inom 
området framgår. Källa: ÅF Dagvattenutredning Kåbdalis, 2019. 

2.5 Strandskydd 
Det finns inga strandskyddade områden inom eller i närheten av planområdet. 

2.6 Fornlämningar 
Inom planområdet eller i dess närhet finns inga registrerade fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetet (Fornsök, 2019). Närmast belägna fornlämning är en 

husgrund (RAÄ-nr 4238:1). Denna, i kategori övrig kulturhistorisk lämning, är 

belägen söder om järnvägen och E45, ca 160 m från planområdet. Det finns 

ytterligare en registrerad övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ-nr 4242:1, även det 

är en husgrund som är belägen ca 300 m från planområdet, se figur 19.   

 

Enligt Länsstyrelsen finns inga ytterligare och/eller ogranskade fynd i området 

(LSt webbGIS, 2019). Någon risk för påverkan på tidigare kända fornlämningar 

föreligger därför inte.  
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För att flytta en fornlämning behövs tillstånd från länsstyrelsen. Om ytterligare 

fynd skulle påträffas vid anläggningsarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och 

länsstyrelsen underrättas (KML, 2 kap. § 10). 

 

 
Figur 19. Registrerade fornlämningar i närheten av planområdet.  

© Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2019.  
 

Länsstyrelsen har, i ett samrådsyttrande 2018-01-22, framfört att en arkeologisk 

utredning av delar av planområdet måste genomföras i enlighet med kulturmiljö-

lagens 2 kap. 11 §. Jokkmokks kommun har därför låtit utföra en arkeologisk 

utredning under 2018. Resultaten från rapporten (LK Konsult, 2019:02) visar att 

tre objekt identifierades, varav inget dock som fornlämning. Två av objekten, 

lämningstyp brott/täkt respektive husgrund, bedömdes som övrig kulturhistorisk 

lämning och det tredje objektet, en fornlämningsliknande naturbildning, anmäldes 

ej till FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem) då det visade 

sig vara just en naturbildad formation (av typ grop). 

 

De två kulturhistoriska lämningarna har markerats ut i terrängen med blå-gula 

fornlämningsband. De framgår också av figur 20 och har följande koordinater: 

 

Tabell 1. Lämningstyp, objekt-id och koordinater för de två övriga kulturhistoriska 
lämningar som registrerades vid fältarbete september 2018. 

Lämningstyp Koordinat E 

(Sweref99TM) 

Koordinat N 

(Sweref99TM) 

Brott/täkt (LK2018:301) 724551 7346625 

Husgrund (LK2018:302) 724401 7346550 
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Figur 20. Objektkarta med registrerade lokaler vid utredningen 2018. Källa: 

Arkeologisk utredning, LK Konsult, rapport 2019:02.   

3. Planförslaget i korthet 

Detaljplanen skapar förutsättningar för expansion av skidbacke, ny bebyggelse i 

form av såväl fristående fritidshus som radhusbebyggelse, restaurang-, hotell- och 

servicebyggnader, vägar och parkeringsplatser samt områden för handel och 

husvagnscamping, se schematisk skiss i figur 21. 

 

Anslutning av planområdet planeras ske till kommunala vatten- och avlopps-

anläggningar. Därvidlag behöver kapacitetsutredningar och följande utbyggnad av 

vattenverk, avloppsreningsverk och VA-ledningsnät initieras. Dimensionering av 

spillvattenledning har genomförts, med hänsyn till planerat dimensionerande 

flöde. En ledning med dimensionen 200 mm bedöms klara framtida belastning, 

förutsatt att lutningen överskrider 0,5 % (ÅF, Dimensionering spillvattenledning, 

2018). Utgångspunkten för denna MKB är att planområdet i sin helhet kommer att 

anslutas till kommunalt verksamhetsområde för VA. 
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Placering av tomter är av betydelse för om pumplösningar för avlopp erfordras. 

Självfall kommer att eftersträvas. 

 

Kring den minsta tjärnen, belägen mitt emellan de två större, se figur 21, finns 

planer på en mindre skridskobana/isbana på kanalliknande stråk inom våtmarks-

området och i anslutning till tjärnen. Någon påverkan på tjärnen av betydelse 

bedöms inte uppstå. 

 

Figur 21. Översiktligt planförslag för expansion vid Kåbdalis skidanläggning. 

 

Våtmarker och tjärnar ska i allt väsentligt bibehålla sina hydrologiska funktioner 

och ekologiska förutsättningar. Busk- och strandvegetation kring de tre mindre 

tjärnarna ska sparas för att begränsa påverkan på flora och fauna i strand- och 

vattenmiljöerna. Buskvegetation är viktig bl.a. för att stabilisera strandkanterna, 

förhindra erosion och för tillförsel av näring till sjöar och vattendrag. 

 

Genomförd dagvattenutredning visar att en del anpassningar och skyddsåtgärder 

bör anläggas för att upprätthålla god funktion för avrinningen. Generellt ska 

branta terrängavsnitt undvikas och dimensionerande flöde ska inte öka nämnvärt 

efter genomförd exploatering (dvs. befintlig vattenbalans ska bibehållas), vilket 

bl.a. sker med hjälp av anläggande av avskärande diken och makadamdiken med 

och utan flödeshinder. Magasineringsvolym föreslås också tillskapas genom att 

strypa utflödet från en eller eventuellt flera tjärnar inom området för att bygga in 

utökad fördröjande magasineringseffekt (Dagvattenutredning, ÅF, 2019). 
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En del schaktning blir aktuellt för att avjämna marken och materialet behövs för 

att fylla upp andra markområden. Något under- eller överskott av massor bedöms 

inte uppstå vid de planerade markarbetena utan det handlar snarare om 

omfördelning av ett begränsat parti moränmassor för att skapa bättre geometri, 

plana ytor respektive önskade lutningar, t.ex. för att åstadkomma för byggnader, 

vägar och parkeringsplatser samt för VA-ledningar och dagvattendiken.  

 

Den geotekniska utredning som presenterats (Tyréns, 2019) och senare 

kompletterats med Markteknisk undersökningsrapport, MUR samt Beräknings PM 

Geoteknik (Tyréns 2020) innefattar en rad byggnadstekniska åtgärder som bör 

användas för att undvika problem med sättningar, ras och/eller erosion. T.ex. 

förespråkas utskiftning av massor där mäktig torv förekommer (torv schaktas ur 

och terrass byggs istället upp av sprängsten och/eller fast friktionsjord), att vissa 

ytor förbelastas med överlast som geoteknisk förstärkningsmetod samt 

förstärkning med bergkross och/eller stödmurar i slänter där siltig morän 

påträffats. Runt sjön, ”Sjöbyn” i figur 21, kan också mindre byggnader (t.ex. 

bastu och spångar mm) grundläggas genom träpålning ner till fast morän. 

 

Vattenverksamhet som kan bli aktuell ska tillståndsprövas (t.ex. markavvattning) 

respektive anmälas (t.ex. anläggande av vägtrummor i vattendrag). De diken som 

i dagsläget bedöms bli aktuella är mindre vägdiken för undanhållande och 

avledning av dagvatten och dessa kräver inte tillstånd för markavvattning. 

 

Den befintliga trafiklösningen utgörs bl.a. av bevakad (signaler och bommar) 

järnvägskorsning avses nyttjas även fortsättningsvis. Den bedöms motsvara 

rimliga trafiksäkerhetsmässiga krav. Om en upprustning av inlandsbanan så 

småningom aktualiseras, med ökade hastigheter och utökad tågtrafik, kan 

möjligheten till en planskild korsning då studeras närmare. 

4. Konsekvenser av planförslaget 

Ett genomförande av detaljplanen kan skapa ett utökat skidanläggningsområde 

med attraktiva fritids- och turistmiljöer i ett område med stor efterfrågan på 

skidsportrelaterade verksamheter och logimöjligheter. Fler stug- och camping-

platser innebär sammantaget att fler människor kommer att vistas i området, 

framförallt under vinterhalvåret, vilket innebär ett ökat underlag för service i 

Kåbdalis. Områdets rekreativa funktioner kommer att påverkas positivt av ett 

genomförande av planen.  

 

En del skyddsåtgärder bedöms vara nödvändiga för att begränsa påverkan/risker, 

framförallt när det gäller hantering av dagvatten samt förebyggande av risker för 

ras, erosion och sättningar, se även avsnitt 3. I denna konsekvensbedömning har 

förutsatts att rekommendationer från dagvattenutredning och geoteknisk 

utredning inarbetas i projekteringsskede och i därpå följande bygghandlingar. 
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Vidare har förutsatts att anslutning kommer att ske till kommunala VA-

anläggningar. 

 

Det ca 100 ha stora planområdet är beläget inom den norra barrskogsregionen 

och omfattas av riksintresse för friluftsliv. Natura 2000-sjöar och vattendrag finns 

inte inom planområdet (Kåbdalisjaure m.fl. vatten ca 300 m SV om området ingår 

dock i N2000-område för Piteälven, SCI; art- och habitatdirektivet). Inget 

strandskyddat område berörs av planförslaget. 

 

Planområdet kommer i sin helhet att ligga utanför planerat vattenskyddsområde 

(se avsnitt 2.2.2). Dagvatten från planområdet kommer att avrinna utan någon 

tillkommande risk för vattenskyddsområdet. Genomförd dagvattenutredning visar 

till och med att en förbättrad dagvattenkvalitet kan erhållas med små medel 

(makadamdiken med flödeshinder). Konsekvensen för vattenkvalitet bedöms 

därmed bli svagt positiv. 

4.1 Markanvändning, trafik mm 
Nya byggnader och hårdgjorda ytor mm. tar naturmark i anspråk inom ett stort 

område vilket innebär förändrad markanvändning. Skogsmark ersätts med 

hårdgjorda ytor och bebyggelse. Naturmarken används idag av boende och 

turister för diverse rekreationsaktiviteter såsom jakt, bär- och svampplockning, 

promenad och motion etc. Därmed kan markanspråket innebära försämrade 

rekreationsmöjligheter för boende i området. Å andra sidan innebär en expansion 

av skidanläggningen väsentligt utökade möjligheter till friluftsliv och rekreation, i 

synnerhet vintertid. Åtgärden bedöms vara lämplig för området (och i enlighet 

med ÖP:n) och möjliggör utveckling av befintlig verksamhet. 

 

Det tallskogsområde som utgör del av ett större sammanhängande tallskogsparti, 

jfr avsnitt 2.3.4, kommer i vissa delar att kunna lämnas opåverkat. Se figur 22 

som visar plan för vägar och stugbyar, av vilken också framgår att en del 

skogsmark kommer att bli opåverkad. Länsstyrelsen har påpekat att de i 

Artportalen inrapporterade fynden av lavar och tickor kan förekomma också inom 

planområdet även om inga fynd rapporterats därifrån. Det kan förstås inte 

uteslutas då skogen är av samma typ och utgör del av det sammanhängande 

skogsområdet i vilket aktuella arter har observerats. Figur 23 visar resultatet från 

en förnyad sökning i Artportalen med ett väl tilltaget sökområde. Tre arter 

förekommer, samtliga på samma fyndplats. Det gäller Skrovellav, Knottrig blåslav 

och Violettgrå tagellav. Ett än större sökområde resulterar i ytterligare två arter 

(vilka framgår av avsnitt 2.3.4), medan en sökning som avgränsas till 

planområdet ger noll träffar. 

 

Planförslaget bedöms inte innebära påverkan av betydelse för hotade och/eller 

rödlistade arter. Viss störning på fågellivet kommer att uppstå. Konsekvensen för 

fåglar bedöms bli liten då tillgången till mark som generellt gynnar biologisk 

mångfald är god i närområdet. 
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Figur 22. Del av illustration som visar planerad bebyggelse samt vägar, men också 
delområden där tallskogen kommer att lämnas opåverkad. 
 

 

Figur 23. Sökområde i Artportalen för åren 2000–2020 (2020-08-03). Fyndplats 

markerad med gul prick. 

 

Planerad bebyggelse innebär tillkommande risker för påverkan på grundvattnets 

kvalitet genom oavsiktliga utsläpp och spill, t.ex. från hantering av avloppsvatten 

och dagvatten, friluftsaktiviteter (pga. spill av petroleumprodukter), dränering och 

skötsel av tomter och maskiner. Negativ påverkan på grundvattnet kan också 
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uppstå vid schaktning och byggnation då markens naturliga skyddsskikt kan 

skadas eller förstöras. Skyddsåtgärder bör därför tillgripas under byggskedet 

(t.ex. grumlingsbarriärer) vilket innebär obetydliga till små (kortvariga) effekter 

under byggtiden. Konsekvenserna för grundvattnet bedöms långsiktigt bli små, 

framförallt då risk för påverkan bedöms vara liten. Ett eventuellt spill/utsläpp kan 

sannolikt hanteras och avhjälpas innan grundvattnet tar skada. 

 

Som generell försiktighetsåtgärd föreslås också att avbaningsmassor hanteras 

varsamt för att kunna återanvändas inom planområdet inklusive sitt innehåll av 

lägre växter, rötter, fröer och sticklingar etc. för de i området typiska arterna. 

Massorna ska därvidlag förvaras i anpassade högar/strängar som möjliggör god 

syretillgång och att fröbanken bevaras. Att nyttja avbaningsmassor för åter-

etablering av vegetation innebär skyndsam växtetablering (vilket inte minst är 

gynnsamt för att motverka erosionsskador) med lämpliga arter. 

 

För att kompensera för bortfall av äldre tallskog vilken utgör biotop för svampar, 

lavar, tickor och insekter föreslås anläggande av faunadepåer där död ved lämnas 

på lämpliga platser i närheten av där avverkning sker för att utgöra substrat för 

nämnda artgrupper. Lämpligt är att anlägga 3–5 faunadepåer, vilket är ett 

effektivt och enkelt sätt att gynna biologisk mångfald. Faunadepåerna kan till 

exempel utformas genom att 5–15 trädstammar travas luftigt på varandra. På så 

vis erhålls död ved i olika nedbrytningsstadier. Stockarna bör vara långa och av 

varierande grovlek. Depåerna bör anläggas i huvudsak i skog och skogsbryn nära 

planområdet, men någon med fördel också i helt öppet och solexponerat läge. 

Faunadepåerna bör förses med kortfattad information till allmänheten. 

 

Utökad bebyggelse innebär ökade trafikrörelser till och från området samt längs 

E45 Kåbdalis. Enligt Trafikverket planeras en gång- och cykelväg längs E45 i 

Kåbdalis för att skapa en bättre och säkrare miljö för gående och cyklister. 

Trafikökningen bedöms sammantaget bli ”hanterbar” och måttlig, liksom 

konsekvenserna i form av ökade olycksrisker och utsläpp till luft.  

 

Rekommenderat skyddsavstånd för farligt gods (minst 25 m) kommer att 

tillämpas för de byggnader som planeras i anslutning till Inlandsbanan. Det 

innebär att anpassning skett för de fyra tomter/bostäder som är planerade 

närmast järnvägen i området Skogsbyn, se figur 24 där 25- och 30 m linjer från 

järnvägen är inlagda.  

 

Några bullerproblem befaras inte med hänsyn till den låga trafikfrekvensen på 

Inlandsbanan. Störningar i form av buller från skotertrafik kan uppstå. Vid behov 

kan snöskotertrafiken regleras i området. Vid behov kan också bullerskydds-

åtgärder, som t.ex. bullerplank, aktualiseras på kvartersmark längs järnvägen. 

 

Verksamheten innebär risk för olyckor. Tillgång till sjukvård bör belysas vidare i 

den fortsatta planprocessen liksom, då området är kuperat, Räddningstjänstens 

tillgänglighet till planerad, ny bebyggelse. 
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Figur 24. Tomter för området Skogsbyn närmast järnvägen. Rekommenderat 

skyddsavstånd på 25 m är inlagd med röd linje och en 30 m linje i violett. Källa: 
Wusp. 
 

Skoterleden kommer sannolikt att kunna ligga kvar i nuvarande lokalisering eller 

möjligen behöva justeras en aning för att integreras och anpassas till nya 

camping- och fritidshusområden. Någon påverkan av betydelse när det gäller 

nyttjandet av skoterleden, eller för rörligt friluftsliv i övrigt, bedöms därför inte 

uppstå. Turismen och friluftslivet i området kommer att påverkas positivt av 

planen. 

 

Planområdet är beläget inom Udtja samebys åretruntland där området norr om 

Kåbdalis också utgör ett vinterland. En del av detta kommer att tas i anspråk av 

planområdet. Det är ett område i ytterkant av vinterlandet som berörs, vilket 

innebär att någon ytterligare barriäreffekt inte uppstår. Då planen innebär 

expansion av ett redan ianspråktaget område kommer den utökade bebyggelsen i 

anslutning till redan befintlig sådan sannolikt inte leda till någon betydande påver-

kan för rennäringen.  

 

Några strategiskt viktiga områden eller särskilda anläggningar för rennäringen 

kommer inte att beröras. Då detaljplanen innebär att ny mark kommer att tas i 

anspråk från samebyns vinterland bedöms de negativa konsekvenserna av plan-

förslaget på rennäringen bli små till måttliga. 
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4.2 Hushållning med mark- och vatten 
Ett genomförande av planförslaget kommer inte att leda till negativ påverkan av 

betydelse för riksintresset för friluftsliv, med utpekade aktiviteter. I viss 

utsträckning kommer påverkan att ske, genom att mark inom riksintresseområdet 

tas i anspråk för ny bebyggelse och nya anläggningar, men det finns fortsatt 

mycket stor tillgång till riksintresseområdet i planområdets omgivningar. Någon 

tillkommande barriäreffekt eller fragmentering av riksintresseområdet pga. planen 

uppstår inte. 

 

Skidturism och friluftsliv som redan är etablerat i området kommer att gynnas 

påtagligt av planens genomförande. Konsekvenserna för friluftslivet bedöms 

sammantaget bli positiva. 

 

Ny bebyggelse och infrastruktur kan påverka vattenkvaliteten genom t.ex. utsläpp 

av avlopps- och dagvatten. Utbyggnad av avloppsledningsnätet innebär en viss, 

tillkommande risk för utsläpp av näringsämnen via haverier och olyckor, men i 

förhållande till redan befintliga anläggningar bedöms den tillkommande risken bli 

liten. För att minska risken för påverkan på vattenområdena och dess kvalitet bör 

infiltrationsytor finnas i så stor utsträckning som möjligt på tomt- och kvarters-

mark för att underlätta för infiltration av nederbörds- och dagvatten. Arealen 

hårdgjorda ytor bör begränsas i möjlig utsträckning. VA-ledningar och 

anslutningspunkter bör anpassas efter rådande terrängförhållanden och lutningar 

inom området för att minimera behovet av pumpning. Kommunala VA-lösningar 

innebär normalt att risker för oavsiktliga utsläpp blir så små som möjligt. 

 

Detaljplaneområdet ligger utanför det föreslagna skyddsområdet för vattentäkten i 

Kåbdalis och har avrinning ner mot Kåbdalisjaure. Planområdet bedöms inte 

kunna påverka vattentäkten. Dagvatten kommer även fortsättningsvis avledas 

från området på sådant sätt att det inte förändrar flödesmönster så att täkten 

riskerar att påverkas. 

 

Risken för skred och översvämningar bedöms, med hänsyn till rådande 

avrinnings- och jordartsförhållanden, vara liten (se även avsnitt 2.5). Mark inom 

planområdet, som i övervägande utsträckning består av morän, sluttar mot 

sydväst och bedöms ha goda infiltrationsegenskaper för dag- och smältvatten 

samt även i övrigt (i betydande utsträckning, även om undantag finns) goda 

egenskaper för grundläggning och byggnation (t.ex. när det gäller bärighet och 

stabilitet).  

 

De låglänta delarna av området kommer att få ta emot en större mängd dag- och 

smältvatten i framtiden (25 % ökad vattenvolym i framtiden enligt ÅF, 2019). 

Denna ökade mängd beror på klimatförändringar och bedöms uppstå även för 

nollalternativet (dagens förhållanden, ingen exploatering). Dagvattnet kommer att 

genomgå rening i anlagda diken varvid vattenkvaliteten blir förbättrad jämfört 

med nollalternativet (nollalternativet = dagens förhållanden kvarstår och planen 

antas ej). Med beaktande av rekommenderade skyddsåtgärder, t ex anläggande 
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av översvämningsytor, avskärande diken uppströms stugbyarna och anpassningar 

av byggnader och hårdgjorda ytor till terrängförhållanden samt makadamdiken, 

anpassade byggnadshöjder och geotekniska förstärkningsåtgärder (se avsnitt 3), 

bedöms avrinningen av dagvatten kunna ske kontrollerat, med bibehållen 

hydrologi i området och endast med smärre tillkommande risker.  

 

Infiltrationsytor, avskärande diken uppströms och vägdiken mm bör anpassas 

efter rådande förhållanden för att begränsa risken för översvämning och erosion. 

Avskärande diken anläggs för att reducera tillrinning av ytvatten till planområdet. 

Dessa bedöms dock bli av mindre omfattning och huvudsakligen i form av 

vägdiken etc. vilka inte innebär någon tillståndspliktig markavvattning. Diken och 

vägtrummor för dagvatten bör vara väldimensionerade med tanke på förändrat 

klimat (t.ex. i form av ökad nederbörd) och att avrinningen kan komma att ske 

fortare till följd av mer anlagda/hårdgjorda ytor jämfört med nuläget. 

Flödesutjämnande funktion (fördröjning) rekommenderas vid sjöutlopp (i första 

hand den nordvästra tjärnen) och i makadamdiken. 

 

Ytterligare undersökningar när det gäller markförhållanden kan behöva utföras i 

bygglovsskedet för vissa delområden där slänter med siltig morän respektive 

mäktig torv förekommer och/eller där högre bebyggelse planeras. I första hand 

gäller det översiktlig sättningskontroll när byggnader/anläggningar är färdig-

dimensionerade och laster kända (Geoteknisk utredning, Tyréns, 2019). 

Uppschaktad torv kan förslagsvis blandas med morän och återanvändas som 

växtmaterial i slänter, som täckning av erosionsskydd etc. 

 

Baserat på den översiktliga bergartskartan (SGU:s kartvisare, berggrund 2019) 

utgörs berggrunden i området av granit (diabas). Någon förhöjd radonrisk bedöms 

därför inte föreligga. En radonmätning bör genomföras innan byggstart för att 

säkerställa ev. erforderliga skyddsåtgärder.  

 

Exploatering av tjärnarnas strandzoner ska undvikas. Vid exploatering av 

stränderna försvinner skyddande växtlighet och habitat för djur och växter. En 

skyddszon/vegetationszon lämnas därför opåverkad närmast vattenmiljöerna. Se 

figur 25 som visar hur bebyggelse planeras och anpassas till omgivande terräng 

kring ”Sjöbyn” i mitten av planområdet.  
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Figur 25. Planering av anpassad bebyggelse för ”Sjöbyn” kring tjärnen. 

 

Natura 2000-vattendragen kan komma att påverkas av ett genomförande av 

planen. Vitbäcken är extra skyddsvärd då den bl.a. hyser bestånd av flodpärl-

mussla. Utsläpp till sjöar och vattendrag som mynnar i Vitbäcken måste därför 

minimeras. Risk föreligger att ny bebyggelse kan påverka vattenkvaliteten genom 

exempelvis utsläpp av avloppsvatten och dagvatten. Under normala förhållanden 

bedöms ökningen av t.ex. utsläpp av näringsämnen i Kåbdalisjaure bli av endast 

obetydlig omfattning (då avloppsvattnet genomgår rening i avloppsreningsverket) 

men en tillkommande risk byggs in i systemet då avloppsanläggningar byggs ut. 

Risken för påverkan på Natura 2000-vattendragen bedöms bli liten, jfr även 

avsnitt 4.3. 

 

De övriga kulturhistoriska lämningar som registrerats vid genomförd arkeologisk 

utredning (jämför tabell 1 och figur 20) har inget skydd som fornminne enligt 

Kulturmiljölagen. De har istället ett skydd enligt en hänsynsparagraf i skogsvårds-

lagen, vilket innebär att markexploatering ska planeras och anpassas så att en så 

liten skada som möjligt åsamkas kulturmiljön. De är utmärkta med snitselband för 

skademinimering (Landskapsarkeologerna, 2019). Om det vid detaljprojektering 

visar sig att påverkan aktualiseras, ska samråd ske med Länsstyrelsens kultur-

miljöenhet om lämpliga åtgärder. 
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4.3 Miljökvalitetsnormer 
En utbyggd skidanläggning innebär mer trafik till och från området. Ökningen av 

trafik, och därigenom utsläpp till luft, bedöms bli måttlig i förhållande till den 

rådande trafikmängden. 

 

Utsläpp till luft på grund av uppvärmning av byggnader genom vedeldning kan 

komma att öka något. Dock bedöms att det kommer att handla om mys- och 

komforteldning snarare än för uppvärmning varför ökningen kan anses som i det 

närmaste försumbar. Någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att 

överskridas i området på grund av ett genomförande av planförslaget bedöms inte 

föreligga.  

 

Ny bebyggelse och nya anläggningar ligger förhållandevis långt ifrån de närmast 

belägna yt- och grundvattenförekomsterna med fastställda miljökvalitetsnormer, 

se avsnitt 2.3.2. Det kan dock inte helt uteslutas att risk för påverkan finns för i 

första hand grundvattenförekomsten (SE734278-168806) och sjön Kåbdalisjaure 

(SE734427-168882). 

 

Risk för påverkan av vattenkvaliteten tillkommer framförallt via oavsiktliga utsläpp 

av avlopps- och dagvatten, genom exempelvis ledningsbrott, haveri i reningsverk 

eller liknande och via transport- och friluftsverksamhet där t.ex. spill av 

petroleumprodukter kan ske. Med de underlag som idag finns tillgängligt och med 

hänsyn till det förhållandevis långa avståndet från planområdet till 

vattenförekomsterna och till utspädningseffekter i dessa bedöms risken för 

påverkan som liten. 

 

Risk för att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna inte kommer att 

kunna uppfyllas bedöms som liten. Av vikt därvidlag blir att avlopps- och 

dagvattenlösningar byggs säkra och underhålls väl för att minimera oavsiktliga 

utsläpp av näringsämnen. 

4.4 Strandskydd 
Hela planområdet är beläget utanför strandskyddade områden. Någon 

dispensansökan från strandskyddsbestämmelserna behöver således ej ske. De tre 

små tjärnarnas strandområden ska dock inte exploateras, se avsnitt 4.2. 

4.5 Klimat och risk för skred och översvämningar 
Någon ras- och/eller skredrisk har inte pekats ut i området enligt myndigheterna 

(MSB/SGI). Det bedöms således inte föreligga någon särskild riskfaktor i 

anslutning till planområdet, se också bedömningar i avsnitt 4.2. Området bedöms 

inte vara utsatt för några extrema väderförhållanden och bedöms heller inte vara 

speciellt känsligt för översvämningar eller erosion som kan orsaka ras och skred. 

 

Genomförd dagvattenutredning (ÅF, 2019) visar att tjärnarna har kapacitet att 

fördröja flödet och att marken i området generellt har goda förutsättningar för 

infiltration av ytavrinning. 
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Genomförd översvämningsanalys för ett 100-års regn (ÅF, Dagvattenutredning, 

2019) visar att ingen befintlig bebyggelse riskerar att översvämmas vid ett 100-

års regn. Efter planerad exploatering av området finns viss risk i närheten av 

planerade radhus på den södra sidan av den största tjärnen. En avledning via 

diken blir därför extra viktig för att minimera risk för översvämningar i detta 

delområde. Också för stugor och parkeringsytor som preliminärt är lokaliserade på 

sankmark blir det av vikt att bereda och dränera marken samt att höjdsätta 

byggnader så att risken för översvämningar minskar. 

 

Med hänsyn till de skyddsåtgärder som föreslås i genomförda utredningar 

(geoteknik, Tyréns 2019 respektive dagvatten, ÅF 2019) bedöms att långsiktigt 

goda/säkra förhållanden kan erhållas när det gäller risker för översvämningar och 

erosion/ras/skred. Detta förutsätter t.ex. att torv skiftas ut och att slänter 

förstärks geotekniskt samt att dagvatten samlas upp och renas via makadamdiken 

och fördröjs genom att förlängd uppehållstid skapas i diken och att avrinning från 

tjärnar fördröjs. 

4.6 Landskapsbild 
Ny bebyggelse och expansion av skidområdet i Kåbdalis påverkar landskapsbilden 

i området. Exploatering sker av ett hittills orört område, fritt från bebyggelse. 

 

Ny bebyggelse planeras uppföras i omedelbar anslutning till befintliga 

skidanläggnings- och campingområden samt delvis inom redan avverkade 

skogspartier. Detta motverkar i stor utsträckning negativa visuell påverkan, sett 

ur ett större perspektiv. 

 

Byggnadshöjden för ny bebyggelse anpassas till terräng och befintlig bebyggelse 

för att medföra en så liten tillkommande effekt på landskapsbilden som möjligt. 

För att ytterligare begränsa den visuella effekten bör planerad bebyggelse 

utformas på samma sätt som befintlig, gärna färgsatt i motsvarande färger och 

med karaktärsdrag av en typisk ”skidort/fjällbygd”.   

 

Den tillkommande bebyggelsen kommer att innebära att områden som idag utgörs 

av skogs- och naturmark exploateras och bebyggelsen kommer att synliggöras i 

landskapet. Utformning av byggnader och deras placering inom tomterna bör 

anpassas så att den visuella effekten blir så liten som möjligt. Organiska former 

och dova färger ska eftersträvas, vilket tillsammans med anpassning till terräng 

och topografi, inte bedöms innebära negativa effekter av betydelse för 

landskapsbilden sett i perspektivet skidanläggning/stugby. 

 

Synligheten av bebyggelse kan emellertid också betraktas som positivt. Utökad 

bebyggelse kan stärka Kåbdalis som skidort och dess attraktivitet för turism, vilket 

får positiva följdeffekter för hela bygden Kåbdalis. Framtoning kan med fördel 

fokusera på ett aktivt samspel med naturen och dess ekologi.  
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Med redan föreslagen utformning och lokalisering av byggnader, vägar och 

campingplatser mm. och förväntad anpassning under den fortsatta planprocessen 

bedöms de negativa konsekvenserna för landskapsbilden sammantaget bli små. 
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