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LInderrSttclse om att arbetet med ett tematiskt tillfigg om strandskydd ocb
landsbygdsutveckling till Pajala kommuns dvcrsiktspbtn bar p&b6rjatH.
Naiurvardsverket underrSttar hfirmed Finland enligl artikel 10 i protokollct om
strategiska miljobeddmningar till konvenlionen om
miijSkonsekvensbedOmningar i ett gr£ins6verskridande sammanhang samt enligt
ridcts direkiiv 2001/42/EG om bedomning av vissa planers och programs
milj<5pdverkan. Syftet med deima underrattelse Jlr att informera om att Pajala
kommun bar pdbdrjat arbetet med ett tematiskt tillagg till kommunens
oversiklsplan vad gSller strandskydd och landsbygdsutveckling och att ge
mfijlighet Rir myndigheter och allmlinhet i Finland att delta i samrSdet om den
gransdverskridande miljopvSvcrkan genomfSrandet av tillSgget till
fiversiktsplanen kan antas medfbra.
Naturv'^svcrkct Sr enligt 9-10 §§ mR>rdningcn (1998:905) om
miljiikonsekvensbeskrivningar, ansvarig myndighet ftJr alt lamna och ta emoi
undeniittelser och i ovrigt fullgora dc skyldigheter en part bar enligt artikel 10 i
konventionens protokoll om strategiska miljSbediimningar och artikel 7 i rfideis
direktiv 2001/42/EG.
Bakgrund
Sverige har nyligen genomtortfindringari lagstiftningen om strandskydd som
til liter bebyggelse i strandngra iSge i speciella fall. Enfiirutsattningen(br skdan
strandnflTd bebyggelse Sr att kommunen anger lampliga omrSden fbr
landsbygdsutveckling i sin 5versiktsplan cller i ett tillJlgg till Sversiktsplanen.
Pajala kommun har nu tagit iiam en samrSdshandling dflr de pekar ut 62 stycken
omr&dcn i Pajala kommun lampliga Ibr bebyggelse i strandnSra lage. 14 stycken
av dessa omriden Sr belSgna vid grSnsalvama Tome Slv och Muonio alv.
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Den fortsatta processen
Planf^rslagelfirnu utsSnt pa samrid i Sverige. Kommunen har aven underhand
informerat angrSnsande kommuner i Finland. Nflrings-. irafik- och
milj5centralen for Lappland samt Lapplands forbund om det p&gdendc
planarbetet.
Efter samrAdet kommer planfbrslaget och miljOkon.sekvensbeskrivningen att
omarbetas och ett slutligl planfbrslag kommer att stallas ui under varen 2011
med syfte att kommunfullmaktigc ska kunna anta tilliigget till Oversiktsplanen
fbre sommaren 2011. Om Finland begfir att fa delta i del fortsatta samr&det
kommer f&rslagct att sandas pi samrAd till I-inland i samband med utstSllningen
i Sverige ochfinskamyndiglieter och allmflnhet har di mOjlighet alt lamna
synpunkter.
Ytterligare information om kommunens arbete och planprocessen finns i av
kommunen sammanstallt underlag som bifogas dcnna underrattelse.
Begaran om svar

Sverige ber all fS svar pi denna underrattel.se senast den 11 februari 2011 med
dnskcmal om an
• Bekrafla mottagandet av denna underrattelse
• /\nge om Finland avser att delta i det fortsatta samridet kring det
tematiska tiliagget om landsbygdsutveckling i strandnara lagen till
Oversiktsplan fSr Pajala kommun
• Redovisa eventuella kommentarer kring planen/tiliagget till planen och
dith5rande milj^konsekvensbeskrivning.
Anye Jircndcnummer NV-03912-10. Vanligen oversSnd svaret pi underrattelsen,
bekst i digital form, till
ivcisliator:!/ nalurvarJ>vorkLi..sc
eller till

NaturvSrdsvcrkel
SE- 106 48 Stockholm
Sverige
Underlag till denna underratteKse (Samridshandlingen pa svenska) kan hamtas
pa konmiunens webbplats wmv.pajala.se
F(5r >tterligare information om denna underrattelse vanligen vand er till Egon
Enocksson tel +46 (0)10 698 11 91. egon.enockssonfainaturvardsverket.se
Eller om det gailer sakMgor om tiliagget till 6versiktsplanen: Plan- och
miljochef Carl-Johan Riblom, Pajala kommun tel 46 (0)78 120 95 carliohan.riblom:a'kommim.pajala.se
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F6r kinncdom
Miljddcparlementet, Sten Jerdenius
Pajala kommun. Carl-Johan Riblom
Bilagor
Strandskydd och landsbygdsutveckling. tillagg till Oversiktsplan tor Pajala
kommun. Samradshandling (kan hamtas pa kommunens hemsida)
Karta till samriidshandling, December 2010. (kan hamias pa kommunens
hem.sida)
Neuvottelukuisu "Rantasuojan ja maankaytfinkehittaminen" rantavy5hykkeelia,
skrivelse fnin Pajala kommun 2010-12-10.
Miljftkonsekvcnsbeskrivning av de 14 utpekade omrAden .som gransar till
Finland. Samman.stallning pa finska.
F6rslag till landsbygdsutveckling i strandnara lagen. ett tematiskt tillagg till
Oversiklsplanen fbr Pajala kommun Samridsinbiudan 2010-12-09
Underratiel.se enligt konvenlionen om miljSkonsekvensbeskrivningar i ett
gransOverskridande sammanhang, Esbokonvenlionen. Kommunens information
om informellt samrad med finska m>Tidigheter 2010-12-09.

