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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplaneförslaget daterat 2020-11-26 har varit på samrådsremiss under tiden 2020-12-22 

till 2021-01-20. 

 

Handlingarna har skickats till kända sakägare samt berörda statliga och kommunala 

myndigheter för att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. 

Handlingarna har även funnits tillgängliga för allmänheten på samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen samt på kommunens hemsida (www.gallivare.se/detaljplan) under 

samrådstiden. 

 

På grund av rådande pandemi har möjlighet funnits att boka in enskilda samrådsmöten med 

kommunens tjänstemän den 14–15 januari 2020. Inget möte bokades in. 
 

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande 

förändringar skett av detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl., Gällivare kommun, daterad 2020-

11-26. 

 

Följande har förtydligats i planbeskrivningen: 

- Under rubriken Planens syfte och huvuddrag har planens syfte utökats till att även 

omfatta ett säkerställande av en säker boendemiljö för avseende på buller och risk för 

olyckor från Parkgatan. 

- Under rubrikerna Undersökning om miljöpåverkan, Geotekniska förhållanden, Radon 

har information om den geotekniska utredningen adderats. 

- Under Jämställdhet och trygghet har information gällande ljussättning på fasad samt 

säker och tryggskolväg adderats.  

- Under rubriken Parkering och in-och utfarter har ny aktuell information gällande 

detaljplanens parkeringsmöjligheter adderats.  

- Under rubrikerna Farligt gods och Buller har information adderats eller förtydligats.  

- Under Genomförandefrågor har information gällande gemensamhetsanläggningar 

tagits bort.  

- Genomgående i planbeskrivningen har ny information gällande det kommunala 

huvudmannaskapet för gata och natur förtydligats. 

 

Följande har justerats i plankartan: 

- Planområdesgränsen har ändrats. Del av Schaktmästaregatan har tagits bort och ny 

mark har ianspråktagits i planområdets nordöstra del. 

- En yta regleras som NATUR med kommunalt huvudmannaskap.    

- Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata samt för parkering [g1] [g2] har 

tagits bort. I och med detta har även markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar [u1] tagits bort. 

- Under Markens anordnande och vegetation har ändrats till [n1] Maximalt 50 % av 

marken får utgöra hårdgjord yta.  

- Längsta fasadlängd för komplementbyggnad är 24 meter [f2] har tagits bort.  

- Största byggnadsarea har ändrats till 600 m2 [e1] samt till 350 m2 [e2]. 

- Carport ska placeras inom egenskapsområdet [p1] har ersatts av [m1] - Skydd mot 

Parkvägen måste finnas i form av sammanhängande carport, garage eller plank till en 

höjd av minst 2 meter. 

- [b1] har ersatts till en skyddsbestämmelse som gäller i hela planområdet. 
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- En skyddsbestämmelse Utrymningsväg ska anordnas bort från Parkgatan har 

adderats.  

- [m1] – Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida har ändrats till [f3]. 

- En skyddsbestämmelse i den nordliga belägna byggrätten [f4] - I det område av 

fasaden där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids ska lägenheter understigande 35 

kvadratmeter uppföras har adderats. 

 

Övriga ändringar är främst redaktionella. 

 

INKOMNA YTTRANDE 

Följande yttranden har inkommit till och med 2021-02-04.  

 

o Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2021-02-04 

o Länsstyrelsen Norrbotten, 2021-01-20 

o Brf Höken, 2021-01-19 

o Trafikverket, 2021-01-18 

o Stöd- och utvecklingsförvaltningen, 2021-01-18 

o Ungdom- fritid- och kulturförvaltningen, 2021-01-15, ingen erinran 

o Brf Örnen HSB Gällivare, 2021-01-13 

o Barn- och utbildningsnämnden, 2021-01-05 

o Lantmäteriet, 2021-01-05 

 

Nedanstående är ett sammandrag av de inkomna yttrande som följs av kommentarer. 

Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunen, samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen. 

 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, enligt skrivelse 2021-02-04 

 

Förvaltningen har följande synpunkter; 

- Dagvattenledningarna förutsätts ha tillräcklig kapacitet för borttransport av dagvattnet. 

Hela dagvattensystemet borde dock ha någon form av rening och fördröjning innan 

utsläpp till Vassara Älv och Vassara träsk, något som saknas idag. 

- Varken plankartan eller planbeskrivningen innehåller en illustrationskarta för planerad 

bebyggelse. En illustrationskarta i detaljplanen bedöms kunna underlätta för bland 

annat byggherren vid planerade byggnationer men också bidra till en större förståelse 

för närboende avseende detaljplanens inverkan och planerad bebyggsele. 

- I detaljplanen framgår att planområdet ligger inom normalriskområde för markradon. 

Det framgår emellertid inte (i varken plankarta eller planbeskrivning) att radonskyddat 

byggande därmed ska utföras. 

- Beakta kravet på framkomlighet för utryckningsfordon på innergård.  

 

Kommentar: Noterat. Tillägg kring dagvattensystem och kravet på framkomlighet för 

utryckningsfordon har gjorts i planbeskrivningen i enlighet miljö- bygg- och 

räddningsnämndens yttrande.  

 

Gällande markradon bör det övervägas att utföra en radonundersökning där det är tänkt att 

uppföra bostäder om byggnaden inte är tänkt att konstrueras med lägst normalt radonskydd. 

Detta är specificerat i planbeskrivningen under ”Radon”. 
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Det finns ingen illustration som visar hur bebyggelsen kan komma att se ut. För att se hur 

planerad exploatering finns skuggstudien på sida 16 i planbeskrivningen att tillgå. 

 
Länsstyrelsen, enligt skrivelse 2021-01-19 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  

 

Riksintresse Kommunikationer väg E45, hälsa och säkerhet  

Kommunen har tagit fram både bullerutredning och riskutredning med avseende på  

farligt gods tor planområdet, vilket är bra. 

 

Buller  

Bullerutredningen, såsom Länsstyrelsen förstår, har som grundförutsättning att  

sammanhängande carportar byggs vid väg E45 och att dessa fungerar bullerdämpande  

avseende trafikbuller från väg E45. Planbestämmelserna behöver därför kompletteras  

med en skyddsbestämmelse som säkerställer denna grundförutsättning och  

skyddsbestämmelsen behöver kombineras med bestämmelse om att lov eller startbesked  

för bostäder inte kan ges förrän åtgärderna som uppfyller skyddsbestämmelserna är  

utförda. Trots detta överskrids riktvärden vid fasad mot E45:an på de fyra översta  

våningarna i det nordliga huset men det anges att det där är möjligt att bygga mindre  

lägenheter underskridande 35 m2 där. Detta har inte hanterats med en planbestämmelse  

och en utformningsbestämmelse om detta behöver tillföras planen.  

 

Farligt gods  

Enligt bifogad riskutredning bedöms planerad bostadsbebyggelse som acceptabel med  

avseende på risker med farligt gods på E45 under förutsättning att rekommenderade  

riskreducerande åtgärder vidtas. Riskutredningen rekommenderar att använda planerade  

carportar som invallning så länge de upprättas som ett sammanhängande skydd och det  

går att säkerställa att invallningen består så länge bostadsbebyggelsen finns. Alternativt  

kan bostadshusen enligt riskutredningen upprättas i brandklassad fasad vilket också  

bedöms minska konsekvensen vid eventuell olycka tillräckligt för att planerad  

bostadsbebyggelse ska kunna accepteras med avseende på risken från farligt gods.  

Utöver invallning eller brandklassad fasad anges att utrymningsvägar behöver placeras  

så att dem vetter bort från riskkällan (E45). Ventilation/I friskluftsintag bör också  

placeras på fasad som vetter bort från vägen. Alla dessa förutsättningar är inte  

säkerställda med planbestämmelser. Kommunen får enligt 4 kap 12 § PBL bestämma  

om skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen. Skyddets  

genomförande behöver säkerställas genom en reglering att det är ett villkor att  

skyddsåtgärden är utförd innan lov eller startbesked för bostäder i detta fall kan ges.  

 

Förorenad mark  

Enligt kartering finns det ingen misstanke om föroreningar inom planområdet eller i  

angränsande mark. Kommunen har beställt en geoteknisk markundersökning  

innehållande en miljöteknisk undersökning där det ingår att kontrollera grundvattennivå  

och innehåll av klorerade lösningsmedel. Länsstyrelsen anser att det är bra att detta  

utreds då det i Gällivare centrum finns en del problem med klorerade lösningsmedel.  

Dessa kan ha oförutsedda spridningsvägar. Resultatet blir dock enligt planbeskrivningen  

först tillgängligt till granskningen.  

 

Utformning och gestaltning  
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Kommunen hade med fördel kunnat tydligare reglera delar av tomtmarkens och  

bebyggelsens utformning. Kommunen borde i större utsträckning ha definierat de  

arkitektoniska kvalitéerna som man vill ska uppnås och utformat bestämmelser för det.  

På sidan 29 i planbeskrivningen formuleras något om hur värdefull utformning kan vara  

och det finns även visst underlag i dokumentet "Arktisk småstad i världsklass".  

Det är bra att bostadshusen ska placeras vid gatuliv men som Länsstyrelsen uppfattar  

finns det inte någon bestämmelse for det utan det ska troligen ske genom beräknad  

exploateringsyta. Bostadshusen ska ha entréer från hade gatu- och gårdssida vilket är  

bra. Kvarteret med sin form i rutnätsstaden hade kunnat poängteras mer genom lov för  

trädfällning för träd i tomtens yttre kant eller med tankar och avsikter om gestaltning i  

planprogram.  

 

Övrigt om planbestämmelser  

Bestämmelsen nedan är viktig men den bör redovisas som utformningsbestämmelse enligt  

4:11 PBL.  

 

[m1] - Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en  

ljuddämpad sida (4 kap. 12 § 1 st I p).  

 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL (SFS 210:900)  

Under förutsättning bullerfrågan och riskerna med farligt gods förtydligas och  

säkerställs i planhandlingarna har Länsstyrelsen i det här skedet inte några invändningar  

mot planförslaget som skulle kunna leda till att Länsstyrelsen överprövar kommunens  

beslut om antagande av detaljplan. 

 

Kommentar:  

För att tydliggöra att placering av carport, garage eller plank på egenskapsområdet mellan 

Schaktmästaregatan och Parkgatan har som syfte erhålla ett skydd för bostadsbyggnaderna i 

avseende på risk för olyckor och buller har [p1] ersatts av [m1] - Skydd mot Parkvägen måste 

finnas i form av sammanhängande carport, garage eller plank till en höjd av minst 2 meter. 

 

För att tillmötesgå Länsstyrelsens yttrande angående buller kompletteras planhandlingarna 

med en bestämmelse på den nordligaste belägna byggrätten – [f4] - I det område av fasaden 

där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids ska lägenheter understigande 35 kvadratmeter 

uppföras. 

 

Granskningshandlingarna har reviderats enligt Länsstyrelsens yttrande gällande farligt gods. 

Utöver invallning som säkerställs i [m1] reglerar detaljplanen två skyddsbestämmelser som 

gäller i hela planområdet: ”Utrymningsväg ska anordnas bort från Parkgatan” samt 

”Ventilationen ska anordnas med friskluftsintag på en fasad som vetter bort från Parkvägen 

alternativt på tak”.  

 

Detaljplanens syfte har utökats till att även omfatta ett säkerställande av boendemiljön med 

avseende på risk för olyckor samt bullerstörningar från Parkgatan (E45).  

 

Bestämmelsen [m1] - Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida (4 kap. 12 § 1 st I p). har ändrats till en utformningsbestämmelse [f1] – (4 

kap. 16 § 1 st 1 p). Bestämmelsen bedöms vara en utformningsbestämmelse enligt 4 kap 16 

§, plan-och bygglagen och inte 4 kap 11 § där byggnaders omfattning regleras.  
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Brf Höken, enligt skrivelse 2021-01-18 

Styrelsen i Brf Höken på Schaktmästaregatan har följande synpunkter på detaljplan för Höken 

6, 8, 9 m.fl.  

 

Trafikmängden på Schaktmästaregatan kommer att öka avsevärt och kommer bli en olägenhet 

när ytterligare boende i 60–70 lägenheter behöver trafikera gatan. Schaktmästaregatan är 

redan idag väldigt belastad med parkerade fordon p g a att det saknas parkeringar för  

besökande till boende på bl. a Höken 4. Det är redan i dagsläget problem med grundläggande 

samhällsfunktioner som snöröjning och sophämtning.  

 

Vi håller med om utvecklingsplanen för Gällivare centrums ambitioner om att gator och 

offentliga platser utformas för att vara tillgängliga för alla. Denna utveckling kommer 

vintertid försvåra för våra äldre att ta sig någonstans.  

 

Övriga synpunkter:  

Ytterligare ett grönområde försvinner.  

Utsikten försämras. 

 

Kommentarer: Detta är noterat. Inför granskningen tas [g1] markreservat för 

gemensamhetsanläggning för gata och [g2] markreservat för gemensamhetsanläggning för 

parkering bort. Detaljplanen kommer inte att generera fler parkeringar efter 

Schaktmästaregatan. De parkeringsplatser som behövs för exploateringen av fastigheterna 

kommer att hanteras inom kvartersmarken. 

 

Schaktmästaregatans nuvarande utformning kommer inte ändras i och med detaljplanen. I 

utformningen av detaljplanen har beaktning tagits gällande gatuytans storlek. Den är väl 

tilltagen för att inrymma eventuella upplag av snö och tillgänglighet för sophämtning. Det 

grönområde som nu tas i besittning var även innan starten av detaljplaneprocessen relativt 

outnyttjad och det finns fortfarande lättillgängliga grönområden i Sjöparken på andra sidan 

Parkgatan..  

 

Brf Örnen HSB Gällivare, enligt skrivelse 2021-01-13 

 

Bostadsrättföreningen HSB Örnen avstyrker planbeskrivningen avseende detaljplan för 

Höken 6,8 och 9 m.fl. Detta på grund av att varken styrelsen i föreningen eller föreningen som 

helhet har tid, kompetens eller ekonomi för att vara del av den planerade 

gemensamhetsanläggningen. En fungerande gemensamhetsanläggningen förutsätter  

ovan nämnda saker och då föreningen inte kan erbjuda något av detta så bör inte planerna på 

en gemensamhetsanläggning genomföras, åtminstone inte i HSB Örnens närområde eller med 

HSB Örnens medverkan och därmed ansvar.  

 

Kommunen är skyldig att ta hänsyn till befintliga verksamheter i närområdet och måste därför 

anpassa planförslaget till den pågående föreningsverksamheten på HSB Örnens fastighet, som 

ska kunna fortsätta bedrivas i oförändrad omfattning.  

 

HSB Örnens bedömning är att övriga delar i planbeskrivningen skulle kunna fungera under 

förutsättning att planerna på en gemensamhetsanläggning tas bort. 
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Kommentar: Detta är noterat. Inför granskningen tas [g1] markreservat för 

gemensamhetsanläggning för gata och [g2] markreservat för gemensamhetsanläggning för 

parkering bort.  

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2021-01-12 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-11-26) har följande  

noterats:   

 

Den yta som i planförslaget redovisas som kvartersmark för bostäder och betecknats med g1 

och g2 angränsar gatumark i äldre detaljplaner. Detta torde innebära att utfart mot Parkgatan 

kan tas från dessa områden. Är syftet att utfarten från planområdet ska styras mot 

Schaktmästaregatan behöver planförslaget förändras.  

 

Av planbeskrivningen får förstås att Höken 5 är tänkt att delta i gemensamhetsanläggning för 

gata. Denna fastighet angränsas dock inte g1-området. Gatumark i äldre planer tycks finnas 

mellan Höken 5 och g1-området. På den inklippta illustrationsskissen med flygbild har dock 

planområdet en annan avgränsning.  

 

För kvarteret Höken förefaller gällande tomtindelning finnas, även för Höken 5.  

Detta måste beaktas i det fortsatta planarbetet.  

 

Kommunen ska i planbeskrivningen redovisa innehåll och konsekvenser i det fall  

avsikten är att detaljplanen ska genomföras med stöd av exploateringsavtal.   

 

Kommentar: Noterat. I granskningshandlingen stryks [g1] och [g2] vilket innebär att 

angränsande till gatumark i gamla detaljplaner mot Parkvägen inte blir ett problem.  

 

Ett utfartsförbud mot Parkgatan finns i gällande plan. För att utfartsförbudet inte ska 

försvinna i och med denna detaljplan har planområdesgränsen justerats så utfartsförbudet 

består.  

 

Det kommer inte att skrivas ett exploateringsavtal eftersom kommen äger marken. Ett 

markanvisningsavtal kan komma att bli aktuellt i ett senare skede i planprocessen.   

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2021-01-18 

 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder 

i varierande våningshöjder. Planen syftar också till att säkerställa goda kopplingar till 

omkringliggande stråk.  

 

Det aktuella planområdet ligger i centrala Gällivare och omfattar fastigheterna Höken 6, 8 och 

9 m.fl. I norr och öster angränsar planområdet till Schaktmästaregatan och i söder till 

Lasarettsgatan. Väster om planområdet finns flerbostadshus. Öster om planområdet går 

Europaväg 45 (Parkgatan), som är transportväg för farligt gods.  

 

Synpunkter 

 

Buller och farligt gods 
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• En bullerutredning har utförts i november 2020 där trafikbullernivåer för prognosåret 

2032 gentemot aktuella fastigheter har utretts. Trafikverkets riktlinjer anger att 2040 

ska användas som prognos-år. 

• Utredningen visar att riktvärden överskrids vid fasad mot E45:an på de fyra översta 

våningarna i det nordliga huset men att det där är möjligt att bygga mindre lägenheter 

underskridande 35 m2. Borde inte detta regleras i plankartan? Finns bara en 

bestämmelse om skydd mot störningar genom orientering mot ljuddämpad sida.  

• Carportar längst med E45 (Parkgatsleden) har utgjort en förutsättning i 

bullerutredningen och bidrar till att dämpa ljudnivåerna i markplan. Carportarna 

förutsätts också som en åtgärd – fysisk barriär – mot risker med transporter av farligt 

gods. Plankartan borde reglera att de genomförs/byggs samtidigt med bostadshusen 

med anledning av detta. Kommunen bör även överväga om det finns anledning till att 

reglera materialvalet för carportarna m a p buller. 

• I plankartan finns en bestämmelse för att förhindra att komplementbyggnaderna blir 

alltför långa byggnadskroppar som kan upplevas som barriärer från och till omgivande 

bebyggelse. Är barriäreffekten viktigare att undvika än att minska risken för buller och 

risker med farligt gods? I riskutredningen bedöms planerad bostadsbebyggelse som 

acceptabel med avseende på risker ed farligt gods på E45 under förutsättning att 

rekommenderade riskreducerande åtgärder vidtas. Riskutredningen rekommenderar att 

använda planerade carportar som invallning så länge de upprättas som ett 

sammanhängande skydd och det går att säkerställa att invallningen består så länge 

bostadsbebyggelsen finns.  

 

Trafiksäkerhet 

 

I planbeskrivningen, sidan 21, anges följande. 

 

”Bestämmelser om prickmark reglerar endast att marken inte får förses med byggnader. 

Andra anläggningar än byggnader exempelvis parkeringsplatser får placeras på prickmark. 

Även fristående skyltar och ljusanordningar är tillåtna på prickmark.” 

 

Trafikverket ser restriktivt på skyltar och ljusanordningar som kan ta uppmärksamheten från 

trafikanter på E45. Skyltar får inte blinka, blända, vara bildväxlande och ha rörliga bilder eller 

på annat sätt inverka menligt på trafiksäkerheten. 

 

Kommentar: Trafikverkets riktlinjer anger att 2040 ska användas som prognos-år. Dock har 

Gällivare kommun tagit fram ett eget modellverktyg för trafikanalyser (WSP, 2015-03-31) 

som utgår från prognos 2032. I detta modellvertyg är de förväntade trafikflödena större än 

motsvarande uppräkning enligt Trafikverkets prognos 2040. Det innebär att 

bullerutredningen utgår från ett större beräknat trafikflöde, vilket gjort att detaljplanens 

regleringar av skydd för buller tagit höjd för de troliga verkliga nivåerna i framtiden.    

 

Bullerutredningen visade att riktvärden överskrids vid fasad mot E45:an på de fyra översta 

våningarna i det nordliga huset. I enlighet med Trafikverkets yttrande har en bestämmelse 

angående detta lagts till [f4]. 

 

I granskningshandlingen har plankartan reviderats gällande skydd för störningar. Istället för 

en placeringsbestämmelse har [m1] - Skydd mot Parkvägen måste finnas i form av 

sammanhängande carport, garage eller plank till en höjd av minst 2 meter lagts till. 

Detaljplanens syfte har också utvecklats till att också beröra säkerställande av en säker 
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boendemiljö med avseende på risk för olyckor och buller. Detta är gjort för att tydliggöra att 

skyddet [m1] måste finnas på fastigheten när ett slutbesked (kontroll av bygglovet) ges.   

 

I samrådshandlingen fanns en bestämmelse som hindrade komplementbyggnader att bli 

alltför långa byggnadskroppar som skapade barriärer. Att säkerställa skydd för 

bullerpåverkan samt risker för farligt gods anses vara viktigare än barriäreffekter och därför 

har denna bestämmelse tagits bort.   

 

Trafikverkets yttrande berörde också förekomsten av prickmark i detaljplanen. I 

granskningshandlingen tas prickmark bort, vilket gör att yttrandet inte längre är relevant.  

 

Barn- och utbildningsnämnden, enligt skrivelse 2021-01-05 

 

Barn- och utbildningsnämnden vill lämna följande yttrande: 

 

Trygga skolvägar är en viktig aspekt för barn och elever inom nämndens verksamhetsområde. 

Välfungerande gång- och cykelvägar kan bidra till att vårdnadshavare väljer andra 

transportalternativ än bil för att skjutsa sina barn till förskola och skola eller att elever själva 

kan ta sig till skolan.  

 

Utöver nämnda skolor är tänkbara grundskolor för årskurs F-6 är Hedskolan och Mariaskolan. 

Avståndet till dessa skolor ger goda möjligheter för elever att självständigt ta sig till skolan till 

fots eller med cykel. Detta kräver dock att gång- och cykelvägar upplevs som trygga, även 

vintertid, och att säkra övergångar över större vägar finns.  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför att detaljplanen kompletteras med en 

beskrivning av tänkbara F-6-skolor samt med en analys av hur skolvägen ska ses som säker 

även för yngre barn. 

 

Kommentar: Information gällande Hedskolan och Mariaskolan (F-6) har lagts till i 

planbeskrivningen under ”Offentlig service”. Vidare har förslag på skolvägar till Hedskolan, 

Mariaskolan och andra skolor i området presenterats under rubriken ”Jämställdhet och 

trygghet”.  

 
MEDVERKANDE 

 

Marcus Zetterqvist, planeringschef 

Josefin Ekbäck, planarkitekt 

 

Samhällsbyggnads-och teknikförvaltningen 

 

Upprättad den 25 februari 2021. 
 
 
 
Alexander Hult 

Förvaltningschef 


