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PLANBESKRIVNING 
 

 
HANDLINGAR 
 
Planhandlingarna består av: 
 Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000  

 Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor 

 Samrådsredogörelse (vid granskning av detaljplan (tidigare utställning)) 

 Fastighetsförteckning (vid granskning av detaljplan) 

 Granskningsutlåtande (efter granskning av detaljplan) 

Bilaga:  
- Behovsbedömning 
  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur miljön avses att förändras 
eller bevaras. 
 
Planens uppbyggnad är att skapa en mindre bostadskomplettering på Andra Sidan med möjlighet att 
uppföra hus med högst två våningar av någon av hustyperna  villor, radhus, parhus och små 
flerbostadshus med exempelvis fyra lägenheter per hus. Planen ger ett tillskott på mellan 3-16 
lägenheter/hushåll, beroende på om det är villor, små flerbostadshus etc. 
 
Angöringen till det nya bostadsområdet sker från Andra Sidanvägen.  
 
Planområdet ligger inom område av riksintresse för rennäringen ("svår passage") samt riksintresset för 
värdefulla ämnen och mineraler. Ingen nämnvärd påverkan på intressena bedöms ske. 
 
Genom området finns ett dike som vid vissa tidpunkter kan vara vattenförande. Diket leder ner mot 
Vassaraträsket som är av Natura 2000-dignitet. Åtgärdsförslag ges i planen för att skydda vatten som 
leder till Vassaraträsket. 
 
Föreslagna bostadstomter ligger inom strandskyddsområde. Mot Vassaraträsket sparas ett område 
som natur enligt planens uppbyggnad och ett allmänt gångstråk säkerställs så att zonen närmast sjön 
kan nås av allmänheten. Föreslagna bostadstomter föreslås ej närmare sjön än anslutande tomter i 
öster. Ingen särskilt värdefull eller klassad natur tas i anspråk av planförslaget.  
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
 

Kapitel 3 i miljöbalken 
 
Hela planområdet ligger inom riksintresse "svår passage" för rennäringen. Det nya bostadsområdet 
bedöms inte påverka rennäringen. Aktuellt planområde bedöms inte heller användas för flyttning av 
renar. Berörd sameby bereds tillfälle att yttra sig under planprocessen.  
 
Området berör även riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler. När det gäller riksintresset för 
värdefulla ämnen och mineraler sträcker det sig från Koskullskulle genom Malmberget och till de västra 
delarna av Gällivare. Detta betyder att en stor del av tätorten ligger inom det berörda riksintresset. 
Kommunen anser sig inte kunna föreslå en utveckling av tätorten som är helt och hållet förenlig med 
riksintresset för värdefulla ämnen och mineral. För kommunen handlar det om en prioritering av bostäder 
för ortens attraktivitet. Nya bostäder ger även underlag till att bibehålla och utveckla servicen i tätorten. 
Andra Sidan är dessutom ett område som redan är exploaterat och föreslaget område för förtätning i den 
gällande fördjupade översiktsplanen för tätortsområdet. En komplettering av bostäder i området torde 
inte påverka riksintresset väsentligt. 
 
Planförslaget bedöms ta rimlig hänsyn till natur- och kulturvärden i övrigt. Läs mer under rubriken 
Inverkan på miljön. 
 
 

Kapitel 4 i miljöbalken 
 
I detta kapitel utpekas särskilt värdefulla områden, som bör skyddas med hänsyn till sina 
kultur- och naturvärden. Planområdet berörs av dessa bestämmelser då planområdet 
angränsar till Vassaraträsket som ingår i Kalixälvs biflöden, ett flöde som utgör Natura 
2000 (riksintresse). Åtgärdsförslag ges i planen för att skydda vatten som leder till sjön av 
Natura 2000, t ex särskilt område för dagvattenhantering, dagvattenstråk, bestämmelse 
om lokal fördröjning av dagvatten på tomtmark, naturmark mellan föreslagen bebyggelse 
och sjön. Förslaget bör inte innebära någon skada på nämnda Natura 2000-område. Läs 
mer under rubriken Inverkan på miljön. 
 
 

Kapitel 5 i miljöbalken 
 
Detta kapitel innehåller bland annat krav på miljökvalitetsnormer för luft inte skall överskridas. 
Anledningen är att planläggning inte ska vålla skada eller olägenheter på miljön eller människors 
hälsa. Planen bedöms inte överskrida några miljökvalitetsmål. 
 

 
PLANDATA 
 

Lägesbestämning 
 
Planområdet ligger på Andra Sidan, ca 1,5 kilometer sydväst om centrala Gällivare (mindre än 1 km 
via gångväg). Planområdet ligger utmed Andra Sidanvägen i söder. Vassaraträsket gränsar till 
planområdet i norr. I väster och öster angränsar befintlig bostadsbebyggelse.  
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Planområdet illustrerad med orangefärgad cirkel.     

 
Areal 
 
Planområdet är cirka 8000 m2 stort, varav kvartersmark ca 5700 m2. 

 
 

Markägoförhållanden 
 
Planområdet omfattas av fastigheten Gällivare 3:13, vilken är privatägd.  
 
Anslutning till planområdet sker från Andra Sidanvägen, som i avsnittet vid planområdet ligger inom 
samfälligheten (S:33) och samtidigt utgör en gemensamhetsanläggning (ga:6). 
 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Översiktliga planer 
 

 
Utsnitt från Fördjupad översiktsplan 2014-2032 (FÖP 2014-2032). Beteckningen ”B” innebär 
bostäder. Planområdet inom röd ring är betecknat för nyttjande till bostäder enligt FÖP. 
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I den fördjupade översiktsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle (FÖP) som antogs 2014, 
anges markanvändningen bostäder för det aktuella området. Vassaraträsk/Andra Sidan benämns i 
FÖP:en som ett intressant område att utveckla och förtäta med bostadsbebyggelse. Bl.a för att 
närområdet redan är bebyggt med bostäder.  
 

 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
 
Ingen gällande detaljplan finns för området.  
 
Planområdet omfattas av områdesbestämmelser lagakraftvunna 1993-06-17. Se nästa bild. Enligt 
dessa utgör Andra Sidan en del i en kulturhistorisk värdefull miljö där det öppna odlingslandskapet 
och jordbruksbebyggelsen bildar en bevarandevärd landskapsbild. Marken inom detta område 
(betecknat L1 i områdesbestämmelserna) får endast användas på ett sådant sätt att kulturlandskapet 
bevaras.  
 
Områdesbestämmelserna på Andra Sidan är till viss del inte tidsenliga/relevanta, då det tidigare 
jordbrukslandskapet har förtätats av en blandad villabebyggelse. Aktuellt planområde är i stora delar 
igenvuxen mark. Planområdet har inte kvar sin karaktär av, eller funktion som, odlings-
/kulturlandskap.  
 
De gällande områdesbestämmelserna för aktuellt planområde upphävs i samband med att denna 
detaljplan vinner laga kraft. 
 

 
Utsnitt ur områdesbestämmelser från 1993. Marken inom aktuellt planområde (betecknat L1 i 
områdesbestämmelserna) får endast användas på ett sådant sätt att kulturlandskapet bevaras. Inom 
omgivande gula områden, betecknade "B" i områdesbestämmelserna, får bebyggelse uppföras. 
Aktuellt planområde inom rödstreckat område. 
 
 

Program 
 

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen, om kommunen bedömer att det 
behövs, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, enligt plan- och 

Andra Sidanvägen 

Vassaraträsket Planområde 



6 (42) 

 

bygglagen. Då detaljplanen inom planområdet är i linje med kommunens översiktsplan 
bedöms ett särskilt program ej vara nödvändigt.  

 
Förordnanden mm 
 

 

 

 

 
 
 

Förordnanden. Utsnitt ur den fördjupade översiktsplanen från 2008. Planområdet inom svart ring. 
 
Planområdet ligger inom riksintresse för rennäringen, ”svår passage”. 
 
Vassaraträsket vid planområdets norra gräns omfattas av Natura 2000-beslut.  
 
Planområdet är inom riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler (järnmalm). 
 
Väg E45 ca 500 m söder om planområdet är av riksintresse för kommunikationer.  
 
Planområdet ligger inom strandskyddsområde. 
 
Ingen klassad naturmiljö enligt t ex Länsstyrelsens eller Skogsvårdsorganisationens inventering berörs.  
 
Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning. 
 

Kommunala beslut i övrigt 
 
Gällivare kommuns Miljö- och byggnämnd beslutade 2015-09-14 tillstyrka dispens från 
strandskyddet, för uppförande av tre hus. 
  
Gällivare kommuns Kommunstyrelse beslutade 2016-03-29 att bostadsbebyggelse inom Gällivare 
3:13 (Andra Sidan) får prövas i en planprocess.  

Natura 2000/Naturreservat Dundret 

Natura 2000 Torne/Kalix älvsystem 

Riksintresse värdefulla ämnen och mineral (järnmalm) 

Riksintresse för rennäringen – svår passage 

Riksintresse för kommunikationer (E45) samt primärled för farligt gods 
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Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall, enligt 6 kap Miljöbalken upprättas om en detaljplan medger 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser. En behovsbedömning har 
utförts och en checklista har använts för att kontrollera om en särskild miljökonsekvensbeskrivning 
behöver upprättas för planområdet. Planändringen bedöms bidra till en viss miljöpåverkan då 
planområdet berör Natura 2000, riksintresse för rennäring, riksintresse för värdefulla ämnen och 
mineraler (järnmalm) samt strandskyddszon. Bedömningen är dock att ett särskilt MKB dokument inte 
behöver upprättas då föreslagen detaljplan ej bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Se bilaga 
Behovsbedömning.  
 
En mer ingående konsekvensbeskrivning redovisas i stället i planbeskrivningen främst under rubriken 
Inverkan på miljön.  
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR  

 

Natur 
 

 Mark och vegetation och naturmiljö 
 

Befintliga förhållanden 
Planområdet är obebyggt. För lång tid sedan användes del av området för potatisodling. Aktuellt 
planområde är numera i stora delar igenvuxen mark, med bl a lövskog (framförallt björk och salix) i 
sydvästra halvan av planområdet. I vissa andra delar har buskvegetation och sly vuxit upp. Planområdet 
har därmed inte kvar sin karaktär av odlings-/kulturlandskap. Planområdet omges av 
bostadsbebyggelse.  
 
Genom området leder ett dike. Diket leder ner mot sjön Vassaraträsket.  
 
Se foton på området under rubriken Strandskydd nedan. 
 
Förändringar enligt planförslaget 
Planförslaget innebär att i huvudsak igenvuxen mark, men även något öppen/halvöppen mark, tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse.  
 
Ingen särskilt värdefull eller klassad natur tas i anspråk av planförslaget. Angående diket 
och eventuell påverkan på naturmiljö mm, se under rubriken Inverkan på miljön nedan. 
 

Geotekniska förhållanden 
 

Befintliga förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning har inte utförts under planprocessen.  
 
Marken består enligt SGU:s översiktliga jordartskarta generellt av isälvssediment.  
 
Enligt SGU:s hemsida innehar området sandförekomst (>=50 % sand), som är av 
naturvärdesklass 2 (områden med så stort värde för naturvården att särskild uppmärksamhet 
erfordras vid prövning av ansökningar om täkt) och geovetenskapligt värde klass 3 (inget eller 
begränsade geovetenskapliga skyddsvärden). 
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Förändringar enligt planförslaget 
En geoteknisk undersökning behöver göras och skall godkännas av kommunen innan 
byggande sker.  
 
Grundvattennivån bör kontrolleras, lämpligen i samband med geoteknisk undersökning. 
 
Bestämmelse angående källarlösa hus har införts i planen. Detta för att undvika problem med hög 
översvämningsrisk från sjön.  
 

Förorenad mark 
 
Befintliga förhållanden 
Ingen känd förorenad mark finns inom planområdet.  
 
Strax öster om planområdet finns enligt Länsstyrelsens inventering (MIFO) ett potentiellt förorenat 
område (objekt-id 49080). Det gäller en fastighet som haft verksamhet med ”skrothantering och 
skrothandel”. Ingen riskklassning har gjorts för objektet. 
 
Förändringar enligt planförslaget 
Om föroreningar skulle påträffas vid geotekniska undersökningar eller vid anläggning av området ska 
detta snarast anmälas till miljö- och byggförvaltningen som då tar ställning till lämpliga åtgärder för att 
sanera marken. 
 

Radon 
 
Befintliga förhållanden 
Det råder normal risk för markradon inom större delen av tätortsområdet, enligt Sveriges 
Geologiska AB:s markradonutredningar 1990 för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Dock 
har ingen särskild mätning gjorts för aktuellt planområde enligt utredningen.  
 
Förändringar enligt planförslaget 
På mark med normal risk för markradon bör radonskyddat byggande ske enligt Boverkets 
rekommendationer. Planbestämmelse om att radonskyddat byggande ska utföras har införts 
som bestämmelse i planen, med anledning av radonutredningens redovisning.  
 
Radonskyddat byggande (normalriskområde) innebär att man behöver säkerställa en god 
cirkulation i krypgrunden och att bottenplattan i grunden är tät. Radonskyddat byggande 
gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en annan utgångspunkt. 
  
Radonundersökning bör göras innan byggande sker, lämpligen i samband med geoteknisk 
undersökning.  
 
 

Vattenområden 
 

Vattendirektivet 
 
Befintliga förhållanden samt förändringar enligt planförslaget 
Vattendirektivet är ett EU-direktiv som ska ge oss ett nytt sätt att se på vatten. Alla måste bli medvetna 
för att kunna hjälpa till att skydda, förvalta och vårda våra sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. 
 
Detta innebär att alla som påverkar vattnet inom det aktuella avrinningsområdet ska samverka i 
åtgärderna för att skapa och vidmakthålla god vattenkvalitet. 
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Varje vattendistrikt ska upprätta en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram. För att tvinga fram 
förbättringar sätts en minsta kvalitetsnivå i form av miljökvalitetsnormer. 
 
Vassaraträsket ingår i Kalixälvens avrinningssystem och sorterar under Torne- och Kalix älvars 
vattenvårdsförbund. 
 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten för Vassaraträsket vid planområdet är följande enligt Viss 
(Vatteninformation Sverige) hemsida (http://www.viss.lansstyrelsen.se):  
 
Enligt senaste klassningen 2009 har sjön "god ekologisk status" enligt VISS (Vatteninformation Sverige) 
hemsida (http://www.viss.lansstyrelsen.se). Likaså redovisar VISS att det inte finns risk att den 
ekologiska statusen ej uppnås till 2021.  
 
Sjön uppnår god kemisk ytvattenstatus enligt senaste klassningen 2009. Samtidigt redovisar VISS att 
det finns risk att den kemiska statusen ej uppnås till 2021.  
 
Skyddsåtgärder för dagvattenhanteringen inom planområdet ger förbättrade, eller 
åtminstone inte försämrade förutsättningar för Vassaraträsks framtida vattenkvalitet. 
Kommunalt vatten- och avloppssystem mm ger förbättrade förutsättningar för sjöns framtida 
vattenkvalitet. Bedömningen är att kommunens förslag inte inverkar på de uppsatta 
miljökvalitetsmålen för vatten i någon omfattning som går att mäta eller på annat sätt går att 
konstatera. Se under rubriken Inverkan på miljön nedan. 
 

För strandskydd, skyddsåtgärder för Vassaraträsket med anledning av Natura 2000-dignitet, 
dagvattenhantering mm, se under rubriken Inverkan på miljön nedan. 

 
 

Kultur 
 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
 
Befintliga förhållanden 
Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning. Ingen bebyggelse av kulturmiljö finns inom 
planområdet. Vad gäller kulturlandskap, se under rubriken Inverkan på miljön/Kulturlandskap nedan. 

 
Förändringar enligt planförslaget 
Länsstyrelsen lämnar besked om eventuellt behov av arkeologisk undersökning under 
planprocessen.  
 
Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt 
enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas 
och arkeologisk expertis tillkallas. 
 
Se vidare under rubrik Inverkan på miljön/Kulturlandskap nedan. 

 
 
Bebyggelseområden 
 

Bostäder och verksamheter 
 
Befintliga förhållanden 
Planområdet är obebyggt. Befintlig bostadsbebyggelse finns öster och väster om planområdet, 
liksom söder om Andra Sidanvägen. Dessa områden består av villor uppförda i en till två våningar.  
                                                

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Förändringar enligt planförslaget 
Syftet med detaljplanen är, utifrån den gällande översiktsplanens intentioner, att komplettera och 
förtäta med bostäder inom Andra Sidan i Gällivare tätort. 
 
Nedan visas några exempel på vad som kan vara möjligt att bygga enligt planbestämmelserna.  
 

 
Illustrationskarta (exempel på utformning). Villor. 
 

 
 

Illustrationskarta (exempel på utformning). Parhus. 
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Illustrationskarta (exempel på utformning). Mindre flerbostadshus.  
 
Planens uppbyggnad är att skapa ett område för bostäder med möjlighet till en varierad husproduktion 
med högst två våningar av antingen villor, radhus, parhus eller flerbostadshus med exempelvis fyra 
lägenheter per hus. Kombination av hustyper kan även vara lämpligt. Både våningshöjd och tomtstorlek 
har reglerats utifrån att exploateringen inte ska bli alltför hög. Avsikten med det är bl.a att anpassa den 
tillkommande bebyggelsen till de förhållanden som råder för bostadsbebyggelsen i närområdet. Planen 
ger ett tillskott på mellan 3-16 lägenheter/hushåll, beroende på om det är villor, mindre flerbostadshus 
mm. 
 
Det breda utbudet ger boendealternativ för olika behov och möjligheter. Planen är därför flexibel.  
Efterfrågan bör vara styrande för vilken typ av hus som kan bli aktuellt.  
 

Vindsvåning får ej byggas utöver de tillåtna två våningarna.  
 
Med bruttoarea (BTA) som nämns i planbestämmelserna menas totala arean för alla våningsplan 
begränsat av omslutande ytterväggars utsida.  
 
Med byggnadsarea (BYA) avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande 
byggnadsdelar, taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc, som i hög grad påverkar 
användbarheten av underliggande mark.  
 
Flerbostadshus 
Flerbostadshus får uppföras i två våningar med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive 
komplementbyggnader, om högst 35 % av fastighetsarean.  
 
Om flerbostadshus med exempelvis fyra lägenheter i varje hus byggs inom planområdet kan 
uppskattningsvis ca 16 lägenheter tillkomma. 
 
Huvudbyggnad skall placeras med minst 4 meters och komplementbyggnad med minst 1 meters 
avstånd från fastighetsgräns mot intilliggande bostadsfastighet, där prickmark saknas. Vid in- och utfart 
direkt mot allmän gata skall garage/carport placeras med minst 6 meters avstånd. Detta för att kunna ha 
bil uppställd inne på kvartersmarken framför garage. 
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Friliggande hus (villor) 
För friliggande enbostadshus gäller att fastigheten ska vara minst 1000 m2. Endast en huvudbyggnad 
per fastighet är tillåten. För villor inom planområdet gäller att huvudbyggnadens bruttoarea får högst 
vara 250 m2.  
 
Komplementbyggnader får ha en sammanlagd byggnadsarea på högst 60 m2. Se under förra rubriken 
Flerbostadshus angående placering av byggnader. 
 
Radhus eller Parhus 
Även radhus bör kunna uppföras inom området i två våningar med en sammanlagd byggnadsarea, 
inklusive komplementbyggnad, om högst 35 % av respektive tomtplatsarea. (Definitionen 
"tomtplatsarea" används på plankartan då det är osäkert om det kommer bli en eller flera fastigheter om 
radhus/parhus uppförs. Radhus/parhus kan komma att ges tomtplats inom en större fastighet). 
Bruttoarean för huvudbyggnad/bostad får högst vara 180 m2 med en bostad.  
 
Huvudbyggnad, komplementbyggnad och uteplats får placeras i fastighetsgräns mot intilliggande 
bostadsfastighet vid samordning med annat radhus eller kedjehus. Komplementbyggnad får placeras i 
fastighetsgräns vid samordning med komplementbyggnad på angränsande fastighet. Vid ej samordning 
minst 2 meter från gräns där prickmark saknas. Se under rubriken Flerbostadshus ovan angående 
placering av garage/carport mot gata. 
 
Komplementbyggnad 
För komplementbyggnader gäller att byggnadshöjden ska vara högst 3,5 m. 
 
Placeringen av komplementbyggnader får ske i enlighet med bestämmelserna för respektive hustyp. 
Planen medger ett byggande med 1 meters avstånd till tomtgräns där inte prickmark anges. Skälet med 
avståndet är att man skall kunna underhålla byggnaden utan att nyttja grannens tomt. Dessutom så 
innebär det korta avståndet att oestetiska upplag av olika slag försvåras mellan tomtgräns och byggnad. 
Att skapa yta inom den egna tomten är bättre än bakom en komplementbyggnad.   

 
Offentlig service 

 
Befintliga förhållanden 
Det finns inga skolor inom området idag. Närmsta förskolor/grundskolor finns intill Gällivare centrum, 
ca 1,5 km från planområdet. Äldreboenden och vårdcentral ligger även de i Gällivare centrum. 
 
Förändringar enligt planförslaget 
Ingen offentlig service planeras i samband med den nya planen. 
 

Kommersiell service 
 
Befintliga förhållanden 
Närmaste butiker/handel/nöje m.m. finns i Gällivare centrum.   

 
Förändringar enligt planförslaget  
Ingen kommersiell service planeras i aktuell detaljplan. 

 
Lek och rekreation 

 
Befintliga förhållanden 
Mark närmast Vassaraträsket utgör naturmark. Vassaraträsket ger möjlighet till båtliv och friluftsliv i 
olika former. Dundrets större friluftsområde är på ett par km avstånd.  
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Förändringar enligt planförslaget 
Möjligheter för lek och rekreation ges i norra delen av planområdet, mot sjön, enligt planens 
uppbyggnad. Naturmark något söder om Andra Sidanvägen ger förutsättningar för rekreation i övrigt.  
 

 

Gator och trafik 
 

Gatunät 
 
Befintliga förhållanden 
Andra Sidanvägen, en allmän gata, passerar planområdet i söder. Vägen är den enda tillfarten till 
området. Andra Sidanvägen har skyltad hastighet om 50 km/h. Trafiknätsanalysen från 2005 
redovisar 400 fordon/dygn på vägen i avsnittet förbi planområdet. 
 
Beaktas att kommunen idag är väghållare för Andra Sidanvägen/väg 829, samtidigt som vägen i 
avsnittet vid planområdet ligger inom samfälligheten (S:33) och samtidigt utgör 
gemensamhetsanläggning (ga:6). 
 
Från planområdet och österut ligger vägen inom flera fastigheter/samfälligheter. Vidare har kommunen 
vägrätt för Andra Sidanvägen inom gemensamhetsanläggningen. Se även i delen Genomförandefrågor. 
 
Förändringar enligt planförslaget 
Förbättringar av Andra Sidanvägen med breddning av vägen förbi planområdet till Mikkos väg har 
nyligen gjorts.  
 
Anslutning till planområdet kommer att ske från Andra Sidanvägen, en väg som dock inte ingår i 
planområdet. 
 
Noterbart är att Andra Sidanvägens koppling till centrala Gällivare bör studeras i samband med framtida 
utbyggnad av Andra Sidan utöver den här detaljplanen. T ex konsekvenser vid plankorsningen med 
järnvägen. Beträffande passagen av järnvägen så är mängden av fordon p g a nu planerat 
bostadsprojekt  inte så stor att en planskild korsning torde behövas. Dock bör frågan bli aktuell att väcka 
om järnvägens eventuella upprustning för malmbanans behov kommer på tal med exempelvis ökade 
järnvägstransporter.   
 

Gång- och cykeltrafik 
 
Befintliga förhållanden 
En gång- och cykelväg finns längre österut längs med Andra Sidanvägens norra sida fram till 
vandrarhemmet. Därifrån och vidare västerut mot planområdet saknas gång- och cykelväg. Från 
planområdet är det ca 100 m till Barnhemsvägen, en gata med blandtrafik (fordonstrafik samt gång- och 
cykeltrafik) för ett fåtal bostäder och med en liten mängd fordonstrafik. 
 
Förändringar enligt planförslaget 
De förbättringar av Andra Sidanvägen med breddning av vägen förbi planområdet till Mikkos väg som 
nyligen har gjorts torde ge en acceptabel situation för gång- och cykeltrafikanter. Om Andra Sidan 
framöver utvecklas med ett större antal bostäder som anges i den fördjupade översiktsplanen, med mer 
trafik som följd, bör förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken på Andra Sidan studeras i kommande 
planarbeten. Detta ur trafiksäkerhetssynpunkt.  
 
I detaljplanen ges möjligheter att anordna promenadstråk genom området till Vassaraträsket 
via bestämmelse x, Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.  
 
Området närmast sjön betecknas i planen som NATUR och blir i framtiden allmänt tillgängligt. 
I framtiden bör frågan om promenadstråk e dyl längs Vassaraträsket västerut (genom 
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fastigheten/samfälligheten S:33) lyftas. Nu upprättad detaljplan bereder möjlighet till ett 
sådant stråk.  
 

Skotertrafik 
 
Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger inom förbudsområde för skoter. Här finns inte heller någon markerad skoterled. 
Närmaste skoterled ligger ca 450 m väster om planområdet, vilken leder över Vassaraträsket liksom 
mot Dundret.  
 
Förändringar enligt planförslaget 
Planen tillåter skotertrafik genom område NATUR och via kvartersmark centralt i området för att nå 
Vassaraträsket. Syftet med bestämmelsen i planen är att boenden ska kunna nå in och ut till de 
allmänna stråken på Vassaraträsket med skoter. Viktigt är här att det inte är en avsikt att det skall bli 
en allmän skoterväg genom bostadsområdet utan enbart för de boende inom planområdet att kunna 
nå in och ut till de allmänna stråken för skoter.  
 
En utredning av det övergripande skoternätet pågår i kommunen.   

 
Kollektivtrafik 
 
Befintliga förhållanden 
Ingen lokal kollektivtrafik finns idag i anslutning till planområdet. Till närmsta busshållplats i centrum 
(vid järnvägsstationen) är gångavståndet ca 800 m. Busshållplats för länstrafiken finns längs E45, ca 
650 m från planområdet. 
 
Förändringar enligt planförslaget 
En bebyggelseutveckling av Andra Sidan liksom Dundret-området anges i gällande fördjupad 
översiktsplan.  Pågående detaljplaneläggning i närområdet, bör motivera kollektivtrafik från Gällivare 
till dessa delar. Samordnad busstrafik skulle då kunna vara möjligt för bl a Andra Sidan i närheten av 
aktuellt planområde. 

 
Parkering, utfarter 
 
Befintliga förhållanden 
Ingen bebyggelse, parkeringsytor e dyl finns idag inom planområdet.  
 
Förändringar enligt planförslaget 
För planområdet gäller att parkering ska lösas inom respektive fastighet. 
 
In- och utfarter sker mot Andra Sidanvägen. Siktförhållanden i avsnittet mot Andra Sidanvägen bedöms 
vara god.  
 

 
Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp 
 
Befintliga förhållanden 
Allmänna vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar) leder inom planområdet (fastigheten Gällivare 
3:13) utmed Andra Sidanvägen. Ledningsrätt finns för ledningarna.  
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Förändringar enligt planförslaget 
Befintliga VA-ledningar hamnar inom planområdets kvartersmark. Ett s k ”u-område” har införts på 
planens kvartersmark (inom tomtmark) för att säkerställa ledningarnas stråk. 
 
Planen ger även förutsättningar för framtida VA-ledningar längs befintligt dike genom området, via 
infört u-område.  
 
Planområdets föreslagna tomtmark ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
 
Bedömningen är att kapaciteten i det befintliga VA-nätet är tillräcklig för att ansluta föreslagen 
bostadsbebyggelse till det kommunala VA-systemet. Samrådsbesked under planprocessen med 
Service- och teknikförvaltningen i frågan.  
 

Dagvatten 
 
Befintliga förhållanden 
Dagvatten är det vatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Känslig naturmark bör 
skyddas mot förorenat dagvatten. I Miljöbalken betraktas dagvatten som avloppsvatten.  
 
Planområdet består i huvudsak av naturmark idag. Bedömningen är att dagvattenledningar saknas inom 
planområdet. 
 
Förändringar enligt planförslaget 
Se under rubriken Inverkan på miljön/Natura 2000 angående dagvattenhantering mm.  
 

Energi och elförsörjning 
 
Befintliga förhållanden 
Fjärrvärmeledningar saknas i planområdets närhet. Närmaste fjärrvärmenät finns knappt 1 km 
öster om planområdet, längs Bryggerivägen.  
 
Elledningar i mark leder längs Andra Sidanvägen i anslutning till planområdet. 
 
En luftledning, med ett par tillhörande stolpar, leder längs Andra Sidanvägen. Stolparna står 
strax innanför fastighetsgränsen till Gällivare 3:13. Användningen är osäker. Besked önskas 
från ledningsägare under samrådet.  
 
Förändringar enligt planförslaget 
Uppvärmning torde i första hand komma att ske med individuell lösning. Frågan om förutsättningar till 
utbyggnad av fjärrvärme i området behöver klarläggas innan byggande sker. 
 
Planen ger förutsättningar för framtida ledningar via infört u-område.  
 
Särskild bestämmelse, l, Marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning har införts på plankartan 
med anledning av befintlig luftledning (dock osäkert om ledningen är el eller tele). Enligt gällande 
starkströmsföreskrifter får en luftledning för elledning (lågspänning 0,4 kV) vara framdragen över eller 
invid en byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, 
balkonger eller tak. Om luftledning bibehålls på motsvarande sätt som idag kan nämnda 
starkströmsföreskrifter följas.  

 

Tele, opto 
 
Befintliga förhållanden 
Ett par teleledningar i mark leder genom området. 
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En luftledning, med ett par tillhörande stolpar, leder längs Andra Sidanvägen. Stolparna står 
strax innanför fastighetsgränsen till Gällivare 3:13. Användningen är osäker. Besked önskas 
under samrådet från ledningsägare.  
 
Optoledningar bedöms inte finnas nom planområdets kvartersmark.   
 
Förändringar enligt planförslaget 
Flytt av ett par teleledningar i mark krävs med anledning av aktuell planering. Nu upprättad 
detaljplan anger vissa stråk för alternativa sträckningar genom införda u-områden, liksom 
inom område NATUR i norra samt utmed västra fastighetsgränsen. Synpunkter önskas under 
samrådsskedet från ledningsägare.   
 
Särskild bestämmelse, l, Marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning har införts på 
plankartan med anledning av befintlig luftledning.  
 
Besked önskas från ledningsägare för tele samt opto under planprocessen kring eventuella 
tele- respektive optoledningar som berörs av föreslagen planering.  
 
Området bör anslutas med bredband/ fiberkabel.  

 
Avfall 
 
Befintliga förhållanden 
Kommunen ansvarar idag för sophämtningen i närområdet. Gällivare renhållningsordning anger att; 
”Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad 
plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall skall fastighetsinnehavaren och kommunen komma 
överens om att avfallet samlas in och hämtas vid någon annan plats". 
 
Återvinningsstation finns vid Garvaregatan strax väster om idrottsplatsen/hembygdsgården. 
 
Förändringar enligt planförslaget 
Inga förändringar avses ske genom planförslaget. 

 
Jämställdhet, trygghet och tillgänglighet 
 
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar 
Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som vacker och trivsam. Trygg miljö 
genom bland annat medveten placering av byggnader/entréer och god belysning bör eftersträvas i det 
fortsatta arbetet. En trygghet är att området ligger i anslutning till ett bebyggt område.  
 
Större natur- och rekreationsområden samt sjön som finns i omedelbara närheten ger god boendemiljö. 
Gångavstånd till skola och annan service, ca 1 km till centrala Gällivare, är fullt acceptabelt. 
 
Kollektivtrafik saknas idag i anslutning till planområdet. Till närmsta busshållplats i centrum (vid 
järnvägsstationen) är gångavståndet ca 800 m. Tillgängligheten till kollektivtrafik får bedömas som 
acceptabel.  En bebyggelseutveckling av Andra Sidan, liksom Dundret-området som anges i 
fördjupad översiktsplan, bör motivera kollektivtrafik från Gällivare till dessa delar. Samordnad 
busstrafik skulle då kunna vara möjligt för bl a Andra Sidan.   
 
Bostadsområdet är relativt plant, vilket ger bra förutsättningar ur tillgänglighetsperspektivet för 
rörelsehindrade.  
 

Administrativa frågor 
 
Se i delen Genomförandefrågor nedan angående genomförandetid, huvudmannaskap mm. 
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INVERKAN PÅ MILJÖN 
 

Riksintresse rennäring 
 

Riksintressen rennäringen. Utsnitt ur den fördjupade översiktsplanen från 2008. Planområdet inom 
lila cirkel. 
 
Nulägesbeskrivning 
Planområdet innefattas inom område av riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5§ MB och benämns som 
”svår passage”. Riksintresset ligger inom område för fjällsamebyn Unna Tjerusj (före detta Sörkaitum).  
 
”Svåra passager är ställen där renarna under förflyttning stöter på olika hinder och störningar och 
därmed svårigheter att passera sådana. Det kan vara bebyggelse, ett vattendrag, en trafikerad väg eller 
en ravin, som kan skapa sådana situationer. Landskapsförändringar inom och runt sådana platser skulle 
kunna medföra ännu större svårigheter så som att renarna vägrar passera såna överhuvudtaget” 
(riksintressen för samebyarna i Norrbottens och Västerbottens län).  
 
Effekter och konsekvenser 
Hela planområdet ligger inom riksintresse "svår passage" för rennäringen.  
 
Planområdet ligger beläget mellan befintliga bostadsområden öster och väster och ytterligare 
bostadstomt finns strax söder om Andra Sidanvägen.  
 
Det nya bostadsområdet bedöms inte påverka rennäringen nämnvärt då planområdet i huvudsak är 
omgivet av befintliga bostadstomter. Aktuellt planområde bedöms inte heller användas för flyttning av 
renar. Detta har behandlats och kommunicerats i bl a arbetet med den antagna fördjupade 
översiktsplanen 2008. 
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Bebyggelse i gult. Planområdet inom rödstreckat område. Inom rosa område pågår planläggning för 
bostäder. Naturmark i övrigt. 
 
Ett större område av i princip obebyggd naturmark finns några hundra meter söder om 
bostadsområdet, vilket ger förutsättningar till passage för renar.  
 
Samråd kommer att ske med berörd sameby under planprocessen. 
 
Rennäringen bedöms sammantaget inte få någon påverkan genom förslaget. 
 
 

Riksintresse för mineraler och värdefulla ämnen  
 
Nulägesbeskrivning 
Området berör riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler (järnmalm), "Malmberget". När det gäller 
riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler sträcker det sig från Koskullskulle genom Malmberget 
och till de västra delarna av Gällivare. Detta betyder att en stor del av tätorten ligger inom det berörda 
riksintresset.  
 
Effekter och konsekvenser 
Kommunen anser sig inte kunna föreslå en utveckling av tätorten som är helt och hållet förenlig med 
riksintresset för värdefulla ämnen och mineral. För kommunen handlar det om en prioritering av bostäder 
för ortens attraktivitet. Nya bostäder ger även underlag till att behålla och utveckla servicen i tätorten. 
Andra Sidan är dessutom ett område som redan är exploaterat och föreslaget område för förtätning i den 
gällande fördjupade översiktsplanen för tätortsområdet från 2014. En komplettering av ca 16 bostäder i 
området torde inte påverka riksintresset väsentligt. 
 
 
 
 
 
 

Andra Sidanvägen 

Vassaraträsket 

E45 

Planläggning 

pågår 

Planområde 
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Natura 2000 
 

 

     
Utsnitt ur den fördjupade översiktsplanen från 2008. Vattendrag och sjöar av Natura 2000. 
Planområdet inom svart ring. 
                                                                                       
Nulägesbeskrivning 
Vassaraträsket och vissa av vattendragen till sjön klassas enligt Natura 2000 till "Naturliga större 
vattendrag av fennoskandinavisk typ 3210" och är en del av avrinningsområdet för Torne- och Kalix 
älvsystem, objektsid SE0820430. Vattendrag omfattas av skydd enligt 7 kap. 27-29 b §§, Förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. samt Naturvårdsverkets förteckning (NFS 
2007:1) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § MB. 
 
Planområdet berörs av dessa bestämmelser då området angränsar till Vassaraträsket 
som ingår i ett av Kalixälvs biflöden, ett flöde som utgör Natura 2000 (riksintresse).  
 
Ett dike inom planområdet sträcker sig mot sjön i norr. Diket omfattas inte av Natura 
2000-beslutet. 
 
Effekter och konsekvenser 
Vassaraträsket i norr samt dike/flöde till sjön behöver beaktas i aktuell planering. Inom planområdet är 
inriktningen att dagvattnet fördröjs lokalt med naturliga metoder, som infiltration. En hög andel 
vegetationsbevuxen mark är fördelaktigt. Då skapas goda förutsättningar för rening och vattenavgång 
med vegetationens hjälp. Bestämmelse ”Dagvatten skall fördröjas lokalt och takvatten skall avledas 
ovan mark” har införts i planen. 
 
Dagvatten leds naturligt till befintligt dike - lågpunkten i området - vilket leder genom planområdet. 
Detta dike avses fortsatt utgöra dagvattenstråk i form av en ledning, för att leda dagvatten till yta för 
infiltration, fördröjningsdamm etc i strandområdet innan dagvattnet når Vassaraträsket (Natura 2000-
objekt). 
 
Dagvattenstråket kan exempelvis kulverteras.   
 
Dagvattenhanteringssystem avses förläggas dels inom kvartersmark (i befintligt dikes sträckning), 
dels på allmän platsmark, NATUR. Systemet ämnas i sin helhet utgöra gemensamhetsanläggning för 
framtida boenden inom planområdet. Samråd bör ske med Länsstyrelsen vid anordnande av 
dagvattenanläggning i anslutning till Vassaraträsket med anledning av att sjön är av Natura 2000.  
 
Enligt planens utformning kan anläggning för dagvattenhantering (yta för infiltration, 
fördröjningsdamm etc) förläggas i nordvästra delen för att inte riskeras att översvämmas - inom 
bedömd gräns vid ett 100-årsflöde - utifrån den översvämningsstudie som gjorts av SMHI. Om det 
skulle bli aktuellt med dagvattenanläggning inom bedömd översvämningsgräns för ett 100-årsflöde 
kan det bli fråga om anmälan om vattenverksamhet. Se bild på intolkade översvämningsnivåer (100-

Planområde 

Gällivare Vassaraträsk 
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årsflöde) utifrån översvämningsstudie under rubriken Översvämningsrisk nedan. På planen har 
bestämmelse införts att överkant för dagvattenanläggning ska vara minst på nivå 357,7 m ö h i 
höjdsystem RH2000, med tanke på risk för översvämning, 100-årsflödesnivån. Utifrån beskrivna 
torde behov av anmälan om vattenverksamhet inte bli aktuellt i samband med nu upprättad 
detaljplan. 
 
Om det exempelvis anordnas en fördröjningsdamm behöver erfarenhetsmässigt storleken 
på en damm vara ca 250 m² per ha hårdgjord yta i ett område. Planområdets tomtmark för 
bostäder är knappt 6000 m². Om exempelvis halva området för tomtmark (3000 m²) skulle 
hårdgöras skulle då behövas ca 75 m² stor yta för damm. Bedömningen är att mindre än 
halva planområdet kommer att hårdgöras och att mindre yta för damm således behövs. På 
plankartan är i nordväst ett område avsatt för dagvattenhantering/infiltration (område "g1, 
Allmän platsmark som skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning") som torde vara 
tillräckligt stort för ändamålet.  
 
Ett minsta avstånd på ca 20 m från kvartersmarken för bostäder hålls till sjön. Vassaraträsket 
planläggs ej, vilket betyder att bryggor eller anläggningar ej avses med aktuell planering.  
 
All risk för erosion, näringsläckage, förorening, grumling av vattenmiljön bör förebyggas vid 
byggande/anläggande i området.  
 
Genomförandeavtal som reglerar dagvattenhanteringen upprättas innan bygglov ges för byggnation 
av bostäder mm i området. Detta med anledning av närheten till Natura 2000-område. 
Dagvattenhanteringen studeras och klarläggs i bygglovsskedet i samband med projekt. 
 
Mot bakgrund av ovan är bedömningen att planförslaget kommer få ett säkerställande av önskad och 
förbättrad kvalitet av dagvattenhanteringen innan utflöde i Vassaraträsk. Bedömningen r att negativ 
påverkan av sjön kan undvikas genom att försiktighetsåtgärder vidtas både under byggnationerna 
och när området tas i bruk. Med dessa försiktighetsåtgärder bör inte sjön och dess naturvärden 
påverkas negativt av detaljplanen. Frågan kring dagvattenhanteringen bevakas i genomförandeavtal 
och bygglovhantering med exploatör där dagvattenhanteringen skall redovisas och klaras på 
godtagbart sätt.  
 

Enligt miljöbalken 7 kap. 28 a § krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 
 
Kommunen bedömer att aktuell planering kan genomföras samt att hantering av dagvatten är 
tillfyllest, utan att betydande miljöpåverkan sker på de naturmiljöer eller arter som avses skyddas vid 
Vassaraträsket. Djur- och växtlivet bedöms ej nämnvärt påverkas. 
 
Någon särskilt tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken krävs därför inte enligt kommunens bedömning. 

 

 
Naturvärden i övrigt 
 
Nulägesbeskrivning 
Ingen särskilt värdefull eller klassad natur, utöver beskrivna sjön av Natura 2000, berörs av 
planförslaget.  
 

Ett dike finns i området. För diken i jordbruksmark gäller generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB, om 
dikena ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten. Ifall påverkan på diken/biotopskyddat 
objekt sker krävs dispens från Länsstyrelsen. Se foton på diket under rubriken Strandskydd nedan. 
 
Kommunens åsikt är att diket som förändras inte har funktionen som biotopskyddat objekt. Den tidigare 
öppna marken/odlingsmarken har numera vuxit igen med träd och sly kring diket (framförallt björk och 
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salix), och i stora delar är diket svårt att lokalisera. Marken har ej funktion som jordbruksmark längre. 
Vidare bedöms diket ej hålla ytvatten, d v s det är ej vattenförande, mer än under en mindre del av året. 
Inga särskilt dokumenterade naturvärden enligt Länsstyrelsens gisdatabas eller Skogsstyrelsens 
inventering har noterats inom berört område. Utifrån ovan beskrivna aspekter torde naturvärdena i 
området vara låga och kommunen bedömer att diket inom planområdet inte längre har någon funktion 
som skyddsvärd biotop. Diket torde därmed inte har något biologiskt bevarandevärde.  
 
Samråd med Länsstyrelsen sker genom denna planprocess.  
 
Effekter och konsekvenser 
Ett dike i området avses fortsatt utgöra dagvattenstråk. Dock kan förändring ske av diket, exempelvis 
kulvertering.   
 
Åtgärdsförslag ges avseende sjön av Natura 2000, se vidare under föregående rubrik.  
 
Vegetation behöver tas ned vid ett genomförande av planen. Det är ingen särskilt utpekad 
eller värdefull vegetation som ianspråktas. 
 
 

Strandskydd 
 
Nulägesbeskrivning 
Från Vassaraträskets strandlinje råder ett strandskydd (enligt 7 kap 13 § Miljöbalken) på 100 meter. 
Generellt betyder detta att strandskyddet omfattar land- och vattenområden 100 meter från stranden 
vid ett normalt vattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga det allmänna friluftslivet samt att 
bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet. 
 
Strandskyddslagen som trädde i kraft 1 augusti 2009 innebär att strandskyddsfrågan skall prövas 
varje gång en ny plan i strandskyddslägen skall ersätta en tidigare gällande plan – även om den 
tidigare planen inneburit att strandskyddet upphävts.  

 
Effekter och konsekvenser 
 

Inledning 
Planområdet hamnar inom strandskyddszon (100 m). Ett upphävande av strandskyddet inom 100 m 
från stranden krävs vid ett genomförande. 
 
Särskilda skäl 
För att det ska vara möjligt att uppföra nya byggnader m.m. inom strandskyddat område krävs att det 
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken och att strandskyddets syften inte påverkas 
negativt.   
 
Boverket och Naturvårdsverket anger i skriften ”Strandskydd” (2010) bl.a. att dispens från 
strandskyddet kan ges om det är område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse, till exempel åtgärd som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling. 
 
Planen bedöms omfattas av detta särskilda skäl, bl a enligt följande;  
 
Aktuellt område bedöms vara område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse, för att tillgodose kommunens behov av tätortsutveckling. Planområdet ligger i 
utkanten av tätorten, i ett läge som är intressant att utveckla med tanke på den pågående 
samhällsomvandlingen i Gällivare kommun och med stöd av beslut i den fördjupade översiktsplanen 
för tätorten. Ett tillskott av bostäder kan skapa ytterligare förutsättningar och attraktivitet för 
samhället.  
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Följande punkter för aktuellt projekt ser kommunen ser som viktiga i planeringssammanhang för 
tätortens framtida situation – ett angeläget allmänt intresse.  
 

 Kommunen har en negativ befolkningsutveckling och försöker vända den trenden genom att 

skaffa planberedskap för bostadstomter i attraktiva lägen.  

 Gällivare har akut bostadsbrist p g a samhällsomvandlingens behov. 

 Ansökan medför ett angeläget allmänt och akut intresse i samhällsomvandlingen.  

 Ett allmänt och akut intresse tillgodoses.  

Ytterligare motivering för tillämning av nämnda särskilda skäl följer under nedanstående rubriker. 
 
Områdesbestämmelser och fördjupad översiktsplan  
Planområdet omfattas i nuläget av områdesbestämmelser, lagakraftvunna 1993-06-17. Enligt dessa 
utgör Andra Sidan en del i en kulturhistorisk värdefull miljö där det öppna odlingslandskapet och 
jordbruksbebyggelsen bildar en bevarandevärd landskapsbild. Marken inom detta område (betecknat 
L1 i områdesbestämmelserna) får endast användas på ett sådant sätt att kulturlandskapet bevaras.  
 
Områdesbestämmelserna för Andra Sidan är numera till stor del inte tidsenliga/relevanta, då det 
tidigare jordbrukslandskapet har vuxit igen, samt förtätats av bostäder med en blandad 
villabebyggelse.  
 
I dag bedrivs inget jordbruk på den aktuella platsen eller i övrigt i den mening som intentionerna i 
områdesbestämmelserna eftersträvar. Gammal bebyggelse har dessutom tagits bort på Andra Sidan.  
 
För lång tid sedan användes del av aktuellt planområde för potatisodling. Planområdet är numera i 
stora delar igenvuxen mark, med bl a lövskog (framförallt björk och salix) i sydvästra halvan av 
planområdet. I vissa andra delar har buskvegetation och sly vuxit upp. Planområdet har därmed inte 
kvar sin karaktär av odlings-/kulturlandskap. Planområdet omges av flertalet befintliga bostadstomter. 
Bebyggelsen i nu upprättad plan sammankopplar i princip ihop med befintliga bostäder.  
 

 
Området sett från sydost. Till vänster i bild (längs Andra Sidanvägen) finns tätare vegetation och inne 
i området har sly, buskar mm vuxit upp. Bakom träd/vegetation i fonden är Vassaraträsket. 
 
Efter att områdesbestämmelserna gjordes i början av 1990-talet har fördjupad översiktsplan för 
tätortsområdet (Gällivare-Malmberget-Koskullskulle) upprättats. I den fördjupade översiktsplanen för 
tätortsområdet från 2014 anges att Andra sidan ska prioriteras för förtätning med upp till 450 
bostäder inklusive de redan planerade bostäderna på Bryggeribacken (drygt 100 lägenheter). Det 



23 (42) 

 

kan tilläggas att redan 2008 var Andra Sidan ett prioriterat område för bostadsbebyggelse i 
dåvarande fördjupad översiktsplan. Planeringsinriktningen att bebygga Andra Sidan med ca 450 
bostäder kan endast ske på icke kommunal mark. Kommunen är således beroende av privata initiativ 
för att uppfylla kommunfullmäktiges beslut om antalet bostäder inom prioriterade området Andra 
Sidan. Kommunen bedömer att, om man ska klara samhällsutvecklingen i Gällivare, kommer man då 
och då in i vissa delar inom strandskyddsområde. Inte minst inom Andra Sidan. Det är oundvikligt om 
man av stort allmänt intresse för ortens framtid, skall kunna uppnå målet med antalet bostäder inom 
Andra Sidan och pågående samhällsomvandling.    
 
Den tidigare bevarandeinriktade synen i områdesbestämmelserna har utifrån ovan beskrivna, 
således förändrats till att i stället tillåta och utveckla bebyggelse. Denna förändring som uttrycks i 
kommunens fördjupade översiktsplan innebär att nu föreslagen bebyggelse får bedömas ligga inom 
det handlingsutrymme för avvägning mellan olika allmänna intressen som kommunen har enligt PBL. 
Därmed får anses att områdesbestämmelserna spelat ut sin roll och dess intention. Rimligt vore att 
ett upphävande av områdesbestämmelserna i sin helhet därmed vore relevant.   

 
Nyttjande av befintlig infrastruktur 
Kommunen ser i samband med utveckling av Andra Sidan det som nödvändigt och fördelaktigt att 
förtätning i första hand kan ske på mark som ligger i anslutning till redan utbyggd infrastruktur. Inte 
minst viktigt ur hållbarhetssynpunkt.  Aktuellt område har ett läge som är fördelaktigt ur 
infrastruktursynpunkt. Aktuellt planområde ligger i direkt anslutning till allmän väg, Andra Sidanvägen.  
 
Från planområdet är det ca 100 m till Barnhemsvägen, en gata med blandtrafik (fordonstrafik samt gång- 
och cykeltrafik) för ett fåtal bostäder och med en liten mängd fordonstrafik. Därefter finns ett gent 
separat gång- och cykelstråk mot centrum. Till centrum är gångavståndet endast ca 800 m. 
 
Likaså är den tekniska infrastrukturen väl utbyggd vid planområdet, t ex finns kommunalt vatten- och 
avloppsnät i södra gränsen av planområdet. Även elnät finns i den angränsande allmänna vägen.  
Genom planområdets läge invid utbyggd infrastruktur såsom väg samt kommunalt vatten och avlopp 
anser kommunen det som fördelaktigt med utbyggnad inom aktuellt område, även om det hamnar 
inom strandskydd. Dock är av vikt att områden som kan bli aktuella inte är särskilt betydelsefulla för 
allmänheten eller utgör särskilt värdefull natur. Aktuellt planområde är inte särskilt betydelsefullt för 
allmänheten eller utgör särskilt värdefull natur. 
 
Allmänhetens tillgänglighet 
Strandskyddets syfte bedöms som helhet inte påverkas negativt av planens genomförande. Aktuellt 
planområde är idag i stora delar igenvuxen mark, så även delar av strandkanten. I praktiken är det 
inte något område som används frekvent för allmänna friluftslivet. Genom föreslagen detaljplans 
utformning och bestämmelser blir allmänhetens tillgänglighet till sjön god. I nu upprättad detaljplan 
ges nya möjligheter att anordna promenadstråk genom området till Vassaraträsket via 

bestämmelserna ”x, Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik” respektive via område NATUR 

i väster. Området närmast sjön och utmed västra fastighetsgränsen betecknas i planen som NATUR 
och blir i framtiden en bättre allmän tillgänglighet.  I framtiden bör frågan om promenadstråk e dyl 
längs Vassaraträsket västerut (genom fastigheten/samfälligheten S:33) lyftas. Nu upprättad 
detaljplan bereder möjlighet till ett sådant stråk.  
 
Kommunen anser att om ingen detaljplaneläggning av aktuellt område sker, kommer området inte 
förändras på ett sätt så att allmänhetens tillgänglighet till sjön och strandområdet blir god. Risken är 
att den redan igenvuxna marken, som ägs och sköts av privat ägare, inte iordningställs på ett sätt 
som främjar allmän tillgänglighet, utan fortsätter att växa igen. En detaljplaneläggning som nu sker 
ger däremot förbättrade förutsättningar för allmänheten att kunna nå sjön och nyttja strandzonen. 
Området som är privat idag säkerställs som allmän platsmark närmast sjön (område med 
bestämmelse NATUR).  
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I planen har fri passage säkerställts längs Vassaraträsket, så att tillgänglighet till sjön tryggas. Den 
fria passagen är som minst ca 20 m. Noteras bör att det idag inte finns någon passage österut från 
planområdet p g a befintliga bostadstomter, se vidare nedan. 
 
Tillgängligheten för allmänheten kan snarare förbättras gentemot idag, då stranden närmast sjön 
säkerställs som naturmark för växter och djur samt blir allmänt tillgänglig enligt planens uppbyggnad.  
 
Naturvärden 
Ingen särskilt värdefull eller klassad natur utöver Vassaraträsket som är av Natura 2000, berörs av 
planförslaget.  
 
För att skydda sjön har i nu upprättad detaljplan har bestämmelse ”Dagvatten skall fördröjas lokalt 
och takvatten skall avledas ovan mark” införts i planen. Likaså avses dagvattenstråk finnas genom 
planområdet för att leda dagvatten till yta för infiltration, fördröjningsdamm etc i strandområdet innan 
dagvattnet når Vassaraträsket (Natura 2000-objekt). Genomförandeavtal som reglerar 
dagvattenhanteringen ska upprättas innan bygglov ges för byggnation av bostäder mm i området.  
Mot bakgrund av ovan är bedömningen att planförslaget kommer få ett säkerställande av önskad 
kvalitet i dagvattenhanteringen. Bedömningen är att negativ påverkan av sjön kan undvikas genom 
att försiktighetsåtgärder vidtas både under byggnationerna och när området tas i bruk. Med dessa 
försiktighetsåtgärder, bör inte sjön och dess naturvärden påverkas negativt av detaljplanen. Frågan 
kring dagvattenhanteringen bevakas i genomförandeavtal och bygglovhantering med exploatör där 
dagvattenhanteringen skall redovisas och klaras på godtagbart sätt. 
 

 
Befintligt dike leder från vägen in i området genom igenvuxen mark med träd, sly och buskar.  
 
Ett dike leder genom området. Kommunens åsikt är att diket inte har funktionen som biotopskyddat 
objekt. Den tidigare öppna marken/odlingsmarken har numera vuxit igen med träd och sly kring diket 
(framförallt björk och salix), och i stora delar är diket svårt att lokalisera. Vidare bedöms diket inte hålla 
ytvatten, d v s det är ej vattenförande, mer än under en mindre del av året. Planområdet är generellt 
numera i stora delar igenvuxen mark, med bl a lövskog (framförallt björk och salix). Inga särskilt 
dokumenterade naturvärden enligt länsstyrelsens gisdatabas eller Skogsstyrelsens inventering har 
noterats inom berört område. Utifrån ovan beskrivna aspekter torde naturvärdena i området vara låga 
och kommunen bedömer att diket inom planområdet inte längre har någon funktion som skyddsvärd 
biotop.  
 

Dike 
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Foto på diket vid inventering november 2015. Diket är helt igenvuxet och inget vatten eller 

is fanns i diket. Området är otillgängligt idag.  

 
Djurliv 

 
Spridningsmöjligheter mm för djur. Planområdet omges av befintliga eller avstyckade bostadstomter. 
I öster finns ingen passagemöjlighet längs sjön. Västerut finns passagemöjlighet. Kartan är ett utsnitt 
från Lantmäteriets fastighetskarta. 
 
Djurlivet bedöms ej nämnvärt påverkas. Planområdets kvartersmark för bostäder är dock av begränsad 
omfattning, mindre än 6000 m2. Vidare omges området av bostadsbebyggelse både i öster, väster och 
söder idag. Österut från planområdet finns heller ingen möjlighet till passage längs Vassaraträsket, då 
befintlig bostadstomt (Gällivare 2:13 samt 2:8) sträcker sig ända ner till sjön. Västerut finns möjlighet att 
ta sig längs sjön via en ca 50 m bred korridor. Söderut finns viss passagemöjlighet, men tomter ger 
begränsade möjligheter till detta. Bedömningen är att aktuellt planområde inte används frekvent vad 
gäller yta för spridningskorridorer. Planförslaget ger nu möjlighet att ta sig via säkerställda stråk (ett x-
område samt via NATUR i väster) genom området.  
 
 
 

 

Passage västerut 

idag 

Ingen passage 

idag österut p g a 

bostadstomt 

Tomter ger idag 

bristfällig 

passage söderut 
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Upphävande, process/genomförande 
Ett upphävande av strandskyddet inom 100 m från stranden avses göras i samband med nu 
upprättad plan för kvartersmarken som betecknats som B, Bostäder i planen.  
 

Upphävandet av strandskyddet annonseras om i samband med granskningsförfarandet (tidigare 
utställning) av detaljplanen.  
 
Då del av planområdet inte omfattar (endast angränsar till) Natura 2000 torde det vara kommunen, 
och inte Länsstyrelsen, som fattar beslut om upphävande av strandskydd. Samråd med 
Länsstyrelsen sker genom denna planprocess. 
 
För tillkommande anläggningar, såsom för dagvatten (inom kvartersmark eller inom Natur), torde inte 
strandskyddet behöva upphävas utan dispensprövning sker enligt Miljöbalken. 

 
Sammanfattning 

Sammanfattningsvis bedöms föreslagen detaljplans utformning sammantaget ej utgöra betydande 
påverkan på strand- och vattenmiljön. Planeringen bedöms beröra strandskyddsområdet i en så 
begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Ett långsiktigt 
hållbart samhälle bedöms kunna upprätthållas med aktuell planering då aktuellt planområde;  
 

- kan stärka Gällivare med sin negativa befolkningsutveckling och på så sätt tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse avseende bostadsändamål 
 

- har ett sammanhang till befintliga bostadshus/bebyggelseansamling 
 

- är av begränsad omfattning och att strandskyddet behålls i övriga delar som ligger utanför tomtmark 
 

- endast berör strandskyddsområde i en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt 
 

- utformas på ett sätt som gör att tillgängligheten för allmänheten i praktiken snarare förbättras 
jämfört med idag, genom att stranden närmast sjön (privatägd) säkerställs som naturmark.  
 

- inte bedöms påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt, snarare förbättra  genom 
de åtgärdsförslag som redovisas i planen 
 

- ej bedöms påverka riksintresse för rennäringen (svår passage), ej heller riksintresse värdefulla 
ämnen och mineraler (järnmalm) negativt av exploateringen  
 

- ej berör riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö, eller friluftsliv 
 

- tar rimlig hänsyn till naturvärden (t ex berörs inga klassade naturvärden)  
 

- inte berör kända fornlämningar eller kulturmiljöer 
 

- kan till stora delar nyttja befintlig infrastruktur avseende vägar, vatten och avlopp mm 
 

- har närhet till centrum via gent gång- och cykelstråk 
 

- med dess utbyggnad i området sammanfattningsvis går att förena med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark och vatten med föreslagna åtgärder 
 

 

Dock är viktigt i fortsatt arbete att; 
 

- särskilda försiktighetsåtgärder tas vid byggande i området 
 

- marken som avses exploateras av tomter, gångväg och dagvattenstråk/-hantering, inte skall 
utsättas för oskäliga markskador i anläggningsarbetena 
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Kulturlandskap 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dagens karaktär av marken. Intolkade marktyper på gällande områdesbestämmelser. Aktuellt 
planområde inom rödstreckat område. 
 
Nulägesbeskrivning 
I en bevarandeplan från 1985 som antagits av kommunfullmäktige har Andra Sidan pekats ut som 
kulturhistorisk värdefull miljö. Riktlinjerna i bevarandeplanen är att nybyggnationer ej ska tillåtas i det 
öppna odlingslandskapet utan i undanskymda lägen. Direkt väster om och likaså öster om 
planområdet finns några byggnader som i bevarandeplanen anges med ”ambition att bevara”. Ingen 

          Bebyggelseområde i gällande områdesbestämmelser 

 

          Skog/Igenvuxen mark enligt Lantmäteriets Topografiska karta 

 

          Odlingsmark enligt Lantmäteriets Topografiska karta 

 

          Öppen mark enligt Lantmäteriets Topografiska karta 

 

Ytterligare tomtmark (fastighetsbildad) som tillkommit i jämförelse med 

områdesbestämmelserna 

 

          Detaljplanelagd mark för bostäder 

 

          Antagen (överklagad) detaljplan för bostäder 

 

          Påbörjad detaljplaneläggning för bostäder 
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byggnad eller bebyggelsegrupp som klassats som bevarandevärd bebyggelsemiljö finns inom 
planområdet. 
 
Planområdet omfattas av områdesbestämmelser lagakraftvunna 1993-06-17. Enligt dessa utgör 
Andra Sidan en del i en kulturhistorisk värdefull miljö där det öppna odlingslandskapet och 
jordbruksbebyggelsen bildar en bevarandevärd landskapsbild. Marken inom detta område (betecknat 
L1 i områdesbestämmelserna) får endast användas på ett sådant sätt att kulturlandskapet bevaras.  
 
Effekter och konsekvenser 
Områdesbestämmelserna på Andra Sidan är till viss del inte tidsenliga/relevanta, då det tidigare 
jordbrukslandskapet har förtätats av bostäder och de omkringliggande områdena är av en blandad 
villabebyggelse.  
 
För lång tid sedan användes del av aktuellt planområde för potatisodling. Planområdet är numera i 
stora delar igenvuxen mark, med bl a lövskog (framförallt björk och salix) i sydvästra halvan av 
planområdet. I vissa andra delar har buskvegetation och sly vuxit upp. Planområdet har därmed inte 
kvar sin karaktär av odlings-/kulturlandskap. Planområdet omges av bostadsbebyggelse. 
 
Ovan bild visar på markens karaktär i området idag. Endast mindre del av Andra Sidan har kvar 
karaktär av kulturlandskap, såsom odlingsmark eller öppen mark. Gränser för odlingsmark, 
skogsmark mm intolkade från Lantmäteriets Topografiska karta på kartan med 
områdesbestämmelser som gäller för planområdet. 
 
Nu upprättad detaljplan ianspråktar i huvudsak igenvuxen mark och inte kulturhistoriskt värdefull miljö 
eller värdefullt odlingslandskap. Den del som främst är öppen mark, mark närmast sjön, planläggs ej 
för bostadstomter eller byggnader, utan som allmänt tillgänglig yta (NATUR). 
 
Sammantaget torde ingen nämnvärt avgörande miljöpåverkan på kulturlandskapet ske genom 
föreslagen planering. 
 
Vidare bör tilläggas att i den fördjupade översiktsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle 
(FÖP) som antogs 2014, anges markanvändningen bostäder för det aktuella området. 
Vassaraträsk/Andra Sidan benämns i FÖP:en som ett intressant område att utveckla och förtäta med 
bostadsbebyggelse. FÖP:en talar om att en blandning av villor, radhus och flerbostadshus bör 
eftersträvas liksom att en tätare bebyggelse kan tillåtas på Andra Sidan. Aktuellt planområde är ett 
utpekat område som kommunfullmäktige beslutat som lämpligt bostadsområde i översiktsplanen. 
 
Kommunen anser sig inte kunna föreslå en utveckling av tätorten och samtidigt ha kvar områdets 
nuvarande karaktär mm. För kommunen handlar det i första hand om en prioritering av bostäder för 
ortens attraktivitet och överlevnad. Det finns starka skäl att ta aktuellt område i anspråk. Inte minst 
genom dess närhet till Gällivare centrala del. Samhällsnyttan av att bebygga området är större än att 
bevara områdets karaktär. Denna motivering görs med tanke på det behov av bostäder som finns i 
Gällivare med anledning av avvecklingen av Malmberget pga gruvverksamhetens utbredning mm.  

 
 
Landskapsbild 
 
Nulägesbeskrivning 
Vissa delar av området utgör skogsvegetation, sly och buskage och viss del är öppen mark. 
 
Effekter och konsekvenser 
Förändring i området med nya hus istället för naturmark kommer att medföra viss påverkan på utsikten 
över sjön mm. Samtidigt är det delvis skog, sly samt buskage uppvuxet i området idag, vilket innebär att 
utsikten över Vassaraträsket delvis skyms idag. Viss påverkan på vyn mot Vassaraträsket bedöms ske.   
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Bebyggelse medges till högst två våningar inom planområdet. Noterbart att området är utpekat i den 
fördjupade översiktsplanen som bostadsområde och viktigt för tätortsutvecklingen samt utgör ett avsnitt 
som ansluts med befintlig bebyggelse. 
 
Sammantaget kan en viss påverkan på landskapsbilden uppkomma genom föreslagen planering. Som 
helhet bedömer kommunen påverkan vara acceptabel.  

 
 
Risker och störningar 
 
Trafiksäkerhet 
 
Nulägesbeskrivning/Effekter och konsekvenser 
Se under rubrikerna Gatunät, Gång- och cykeltrafik samt Parkering, utfarter angående 
trafiksäkerhetsaspekter mm. 

 
Vägbuller 
 
Nulägesbeskrivning 
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft 
(Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader). Förordningen innehåller bestämmelser 
om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.  
 
Buller från vägar bör inte överskrida; 
 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör; 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå enligt ovan ändå överskrids, bör nivån dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 
Effekter och konsekvenser 
Planen kommer att medföra att trafiken på Andra Sidanvägen ökar något. Andra Sidanvägen 
har skyltad hastighet om 50 km/h. Trafiknätsanalysen från 2005 redovisar 400 fordon/dygn på 
vägen i avsnittet förbi planområdet.  
 
Uppskattade ca 16 lägenheter som mest inom planområdet, genererar då ca 80 fordonsrörelser per 
dygn (med antagandet att det genereras 5 fordonsrörelser/dygn och hushåll). Med aktuell detaljplan, 
pågående planering väster om planområdet mm kan trafiken förmodas öka till uppemot ca 1000 
fordon/per dygn till och från området inom de närmaste åren (med antagandet att det genereras 5 
fordonsrörelser/dygn och hushåll). Den tunga trafiken kan grovt uppskattas till ca 5 %. 
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Enligt översiktlig beräkning i bullerprogram (Trivector 8.6) behövs ett avstånd på ca 10 m från 
vägmitt (vid antagandet 1000 fordon/dygn) för att klara den ekvivalenta nivån 55 dBA vid 5 % 
tung trafik. Den maximala nivån klaras först vid 30 m från vägmitt (generellt avstånd vid 50 
km/h - när ett tungt fordon passerar). Det bör tilläggas att den tunga trafiken bedöms vara 
relativt liten som passerar planområdet. 
 
I nu upprättad detaljplan upprätthålls ett avstånd på minst 10 m mellan vägmitt och byggrätt 
(vid gränsen för s k "prickmark") med tanke på eventuella störningar.  

 
För nya bostäder kommer den maximala nivån om 70 dBA att överskridas vid eventuell 
uteplats mot Andra Sidanvägen, även då vanlig biltrafik passerar. En alternativ uteplats för 
respektive bostad bör därför vändas mot Vassaraträsk med tanke på eventuella störningar. 
På planen har för att tydliggöra kring detta, en bestämmelse införts under rubriken 
"Störningsskydd" om att varje lägenhet skall ha tillgång till en uteplats som inte överskrider 70 
dBA maximal ljudnivå. Byggande skall ske med detta som förutsättning.  
 
Vidare kan eventuella uteplatser vända mot Andra Sidanvägen delvis inglasas för att minska 
eventuella störningar. 
 
Ovan redovisade åtgärder bedöms vara tillfyllest vad gäller eventuella störningar från trafik.  
 

Flygbuller 
 
Nulägesbeskrivning 
Bullerstörningar uppkommer från helikopterflyg till/från Vassaraträsks landningsplats. Planområdet ligger 
inte under inflygningszonen för helikopter eller flyg. Viss påverkan på området sker dock vid inflygningar.  
 
Vassaraträsks landningsplats ligger på norra sidan sjön. 95 % av flygningarna sker från nordväst och ca 
5 % av flygningarna sker från sydväst, något väster om planområdet.  
 
Flygbullret från den normala inflygningsvägen ger i huvudsak mellan 80-85 dBA inom planområdet enligt 
utförd bullerutredning (Helikopterplats Gällivare, Bullerutredning Norrlandsflyg, Ingemansson, 2004). 
Vissa ytor ger bullernivåer på mellan 75-80 dBA enligt samma utredning.  
 
Samma utredning visar att stora delar av Andra Sidan, i synnerhet vid bostäder närmast Vassaraträsket, 
hamnar inom intervallet 80-85 dBA, i likhet med planområdet.  
 
Den fördjupade översiktsplanen från 2008 anger att landningsplatsen för helikoptrar vid Vassaraträsket 
används under vintermånaderna ca 1-3 gånger per vecka medan den under sommarmånaderna kan 
användas ca 10-15 gånger per vecka. 
 
Effekter och konsekvenser 
Bedömningen är att störningarna inte blir påtagliga i planområdet med hänsyn till redovisade bullernivåer 
ovan samt med hänsyn till de fåtal flygningar som sker. 
 
En jämförelse kan göras med Boverkets handboks rekommendationer där 30 gånger per 
dag/kväll (ca två per timme) samt tre gånger nattetid är godtagbart för annat flyg än 
ambulans-/räddningsflyg. Noterbart: Inga riktlinjer finns vad gäller maximalnivå för flygbuller 
från helikopter eller ambulansflyg för räddnings- och sjukvårdsrelaterad verksamhet enligt 
Boverkets handbok.  
 
Utifrån redovisning i 2008 års fördjupade översiktsplan torde landningsplatsen för helikoptrar 
vid Vassaraträsket ej användas mer än ca 400 gånger under ett år, d v s något mer än en 
gång per dygn. Om en jämförelse görs med generell flygtrafik understiger antalet flygningar till 
Vassaraträsks landningsplats Boverkets rekommendationer med mycket bred marginal.  
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Sammantaget bedöms eventuella störningar från helikoptertrafik inte vara av den grad att 
bostäder inte är lämpligt i området.  
 

Översvämningsrisk 
 
Nulägesbeskrivning 
En översvämningsstudie har gjorts av SMHI längs Vassaraträsk/Vassara älv i kommunen. I 
den studien anges att sjöns medelflöde är på 355,44 m ö h - i höjdsystem RH2000 (i 
höjdsystem RH00 som grundkartan är redovisad i motsvarar det ca 354,67 m ö h). Vidare 
anger studien även 100-årsflödet vid planområdet (100-årsflödet är det flöde i ett vattendrag 
som inträffar eller överträffas i genomsnitt en gång på 100 år), där nivåerna redovisas vara på 
357,58 m ö h - i höjdsystem RH2000 (i höjdsystem RH00 som grundkartan är redovisad i 
motsvarar det ca 356,81 m ö h) vid planområdet. Se nästa bild för intolkad 
översvämningsnivå, 100-årsflöde. 
 
Effekter och konsekvenser 
I planen tillåts ingen bostadsbebyggelse närmare än drygt 20 m från sjön. Mark för bostadstomter 
inom planområdet är på som lägst ca 357 m ö h – i RH2000 (i höjdsystem RH00 som grundkartan är 
redovisad i motsvarar det ca 356,2). Mark för bostadstomter tangerar område med 
översvämningsrisk enligt 100-årsflödet. 
 
En generell bestämmelse för bebyggelse om lägsta nivå för färdigt golv på 358 m ö h i RH2000 har 
införts på plankartan med anledning av nivåerna på 100-årsflöden enligt ovan. Endast källarlösa hus 
tillåts med tanke på översvämningsrisken. Dessa åtgärder bedöms som tillräckliga ur 
översvämningssynpunkt.  
 
Se även ovan under rubriken Natura 2000 angående eventuell vattenverksamhet. 
 

 
Intolkade översvämningsnivåer (100-årsflöde) utifrån översvämningsstudie. Planområdet inom 
svartstreckad linje. 
 

Räddningsinsats, skydd mot brandspridning  
 
Skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt BBR beaktas.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

Organisatoriska frågor 
 

Tidplan 
Planprocessen handläggs med ett normalt planförfarande enligt Plan- och Bygglagen (PBL), där ett 
samråd beräknas äga rum 2 kvartalet 2016. Efter inkomna synpunkter och eventuella revideringar 
kungörs och tillgängliggörs planen för allmän granskning (tidigare utställning) i minst tre veckor. 
Målsättningen är att planen sedan kommer att antas under 3:e kvartalet 2016. 
 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är angiven till 5 år. Tiden är anpassad i avseende på områdets 
storlek, tätortens efterfrågan på tomter samt områdets attraktiva läge. 
 
För området gäller idag områdesbestämmelser, lagakraftvunna 1993-06-17. De gällande 
områdesbestämmelserna för aktuellt område upphävs i samband med att denna detaljplan vinner 
laga kraft. 
 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för område NATUR (allmän platsmark) i planen. En 
gemensamhetsanläggning avses bildas som får drift- och skötselansvar för allmän platsmark, liksom 
för kvartersmarkens delar som redovisas som gemensamhetsanläggning i planen. 
 
För genomförandet av detaljplanens kvartersmark i övrigt vad gäller utbyggnad, drift och 
underhåll står respektive exploatör för. 
 
Noterbart att anslutning till planområdet sker från angränsande Andra Sidanvägen. 
Kommunen har huvudmannaskapet för Andra Sidanvägen. Se vidare under 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning angående Andra Sidanvägen. 
 

Avtal 
Åtgärder för genomförandet av planen sker genom avtal mellan berörda. Det kan gälla t ex för 
vatten- och avloppsnätets nyttjande, dagvattenhantering, överlåtelse av mark etc. 
 
Förutsättningarna för anslutning mellan kvartersmark och allmän mark överenskommes 
mellan kommunen och exploatör.  
 
Genomförandeavtal som reglerar dagvattenhanteringen upprättas innan bygglov ges för byggnation 
av bostäder mm i området. Detta med anledning av närheten till Natura 2000-område. 
 
Befintliga teleledningar i mark genom Gällivare 3:13 behöver flyttas vid ett genomförande. Detta behöver 
kommuniceras mellan berörda. Möjlighet att flytta ledningar och/eller gräva ner i mark kan endast 
medges via överenskommelse med ledningsägare. Vid eventuell flyttning av ledningar/anläggningar 
förutsätts dessa flyttas på exploatörens bekostnad. Kontakt med ledningars huvudman skall ske i 
samband med genomförandet av planen.  

 
Tillstånd 
Upphävande av strandskyddet i aktuellt planområde (inom 100 m från Vassaraträsket) krävs. 
Noterbart: Då del av planområdet inte omfattar (endast angränsar till) Natura 2000 torde det 
vara kommunen, och inte Länsstyrelsen, som fattar beslut om upphävande av strandskydd.  
 
För tillkommande anläggningar, såsom för dagvatten (inom kvartersmark eller inom Natur), 
torde inte strandskyddet behöva upphävas utan dispensprövning sker enligt Miljöbalken. 
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Kommunen bedömer att aktuell planering kan genomföras samt att hantering av dagvatten är 
tillfyllest, utan att betydande miljöpåverkan sker på de naturmiljöer eller arter som avses 
skyddas vid sjön av Natura 2000. Se vidare under rubriken Natura 2000 i denna 
planbeskrivning. 
 
Kommunens bedömning är att anmälan om vattenverksamhet inte behövs. Särskilt område 
för dagvattenhantering avses inte förläggas inom område som riskeras att översvämmas. Se 
vidare under rubriken Natura 2000 i denna planbeskrivning. 

 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 
Planområdet omfattas av del av fastigheten Gällivare 3:13 (3:13>5), vilken är privatägd.  
 
Förändring avses ske av nämnda fastighet vid planens genomförande. Del av fastigheten planläggs 
som kvartersmark för bostadsändamål. Viss del av kvartersmarken avses utgöra 
gemensamhetsanläggning, för bl a åtkomst och tillgänglighet till Vassaraträsket. Del av fastigheten 
planläggs som NATUR, allmänt tillgänglig yta. 
 
Område NATUR i detaljplanen har markerats med g (gemensamhetsanläggning). Här planeras 
gemensamhetsanläggning bildas. Gemensam tillfartsväg, genomgående gångstråk, dagvattenstråk, 
dagvattenanläggning är exempel på ändamål som kan bli aktuella att beröras av 
gemensamhetsanläggning. Andra områden för komplementbyggnader/garage inom planområdet kan bli 
aktuella som gemensamhetsanläggningar. Andelsägare i gemensamhetsanläggningarna bör vara de 
blivande bostadsfastigheterna inom planområdet.  
 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske av kvartersmark inom planområdet. 
Kvartersmarken kan avstyckas till enskilda fastigheter. Flera fastigheter får bildas inom kvartersmarken.  
 
Noterbart att anslutning till planområdet sker från angränsande Andra Sidanvägen, som i avsnittet vid 
planområdet ligger inom samfälligheten (S:33), tillika gemensamhetsanläggning ga:6. Aktuell planering 
kan eventuellt innebära viss förändring av ga:6 vad gäller andelstal mm vid ett genomförande av planen, 
då åtkomst behöver ske via S:33/ga:6. 
 
Tilläggas kan att kommunen har huvudmannaskapet för angränsande Andra Sidanvägen och 
kommunen är likaså väghållare. Kommunen har vägrätt genom planområdet.  
 
Samfälligheters framtida förutsättningar i kombination med ny planläggning bör klarläggas i 
samband med genomförandet. Det kan gälla t ex eventuellt behov av omprövning av andelstal 
mm, antal gemensamhetsanläggningar i området mm.  
 
Fastighetsbildning mm sker i samband med att planen vunnit laga kraft. Fastighetsbildning begärs hos 
lantmäterimyndighet av fastighetsägare till Gällivare 3:13. 
 

Ledningsrätter, servitut mm 
Ledningsrätt för vatten och avlopp finns inom Gällivare 3:13, närmast Andra Sidanvägen.  
 
Då ett par befintliga teleledningar i mark behöver flyttas kan ledningsrätt för teleledningar komma att 
bildas. Infört u-område ger möjlighet till framtida ledningsrätter.  

 
Åtkomst till nordöstra delen av kvartersmarken avses ske via gemensamhetsanläggning, se 
föregående rubrik.  
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Kommunen har vägrätt för angränsande Andra Sidanvägen (allmän väg 829).  

 
Ekonomiska frågor 
 
Planen bekostas av fastighetsägare till Gällivare 3:13.   
 
För åtgärder inom planområdet som markerats med g (gemensamhetsanläggning) bekostas av planerad 
gemensamhetsanläggning. För genomförandet av detaljplanens kvartersmark i övrigt står respektive 
exploatör för. 
 
Anslutningsavgift för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande taxa.  
 
 

Tekniska frågor 
 
Befintliga VA-ledningar hamnar inom planområdets kvartersmark. Ett u-område har införts på planens 
kvartersmark (inom tomtmark) för att säkerställa ledningarnas stråk. 
 
Bedömningen är att kapaciteten i det befintliga VA-nätet är tillräcklig för att ansluta föreslagen 
bostadsbebyggelse till det kommunala VA-systemet. Samråd sker under planprocessen med 
Service- och teknikförvaltningen i frågan.  
 
Planområdets föreslagna tomtmark ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
 
Bestämmelse ”Dagvatten skall fördröjas lokalt och takvatten skall avledas ovan mark” har införts i 
planen. Dagvattenhanteringssystem avses förläggas dels inom kvartersmark (i befintligt dikes 
sträckning), dels på allmän platsmark, NATUR. Systemet ämnas i sin helhet utgöra 
gemensamhetsanläggning för framtida boenden inom planområdet. 
 
En luftledning, med ett par tillhörande stolpar, leder längs Andra Sidanvägen. Stolparna står 
strax innanför fastighetsgränsen till Gällivare 3:13. Användningen är osäker. Besked önskas 
från ledningsägare för el samt tele kring ledningens användning. 
 
Flytt av ett par teleledningar i mark krävs med anledning av aktuell planering. Nu upprättad 
detaljplan anger vissa stråk för alternativa sträckningar genom införda u-områden, liksom 
inom område NATUR i norra delen. Synpunkter önskas under samrådsskedet från 
ledningsägare för tele kring flyttning mm.  
 
Uppvärmning torde i första hand komma att ske med individuell lösning. Frågan om 
förutsättningar till utbyggnad av fjärrvärme i området behöver klarläggas innan byggande 
sker. 
 
En geoteknisk undersökning behöver göras och godkännas av kommunen innan byggande 
sker. Grundvattennivån bör kontrolleras, lämpligen i samband med geoteknisk 
undersökning. 
 
Ingen känd förorenad mark finns inom planområdet.  

 
Radonundersökning bör göras innan byggande sker, lämpligen i samband med geoteknisk 
undersökning. Radonskyddat byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs 
som ger en annan utgångspunkt. 
 
Länsstyrelsen lämnar besked om eventuellt behov av arkeologisk undersökning under 
planprocessen.  
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För planområdet gäller att parkering ska lösas inom respektive fastighet. In- och utfarter sker 
mot Andra Sidanvägen. Siktförhållanden i avsnittet mot Andra Sidanvägen bedöms vara god.  
 
Förbättringar av Andra Sidanvägen med breddning mm som gjorts torde ge en acceptabel 
situation för gång- och cykeltrafikanter. Om Andra Sidan framöver utvecklas med ett större 
antal bostäder bör förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken studeras i kommande 
planarbeten.  
 
I detaljplanen ges möjligheter att anordna promenadstråk genom området till Vassaraträsket 
via bestämmelse x, Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. 

 
Planen tillåter skotertrafik genom område NATUR och via kvartersmark betecknat med z för att nå 
Vassaraträsket. Viktigt är här att det inte är en avsikt att det skall bli en allmän skoterväg genom 
bostadsområdet utan enbart för de boende inom planområdet att kunna nå in och ut till de allmänna 
stråken för skoter  
 
På planen har en bestämmelse införts under rubriken "Störningsskydd" om att varje lägenhet 
skall ha tillgång till en uteplats som inte överskrider 70 dBA maximal ljudnivå, med tanke på 
eventuella störningar från Andra Sidanvägen.  

 
Bestämmelse om lägsta nivå för färdigt golv på 358 m ö h i höjdsystem RH2000 har införts 
på plankartan med anledning av översvämningsrisk (100-årsflöden). Endast källarlösa hus 
tillåts. 
 
Skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt BBR beaktas. 
 
 

Medverkande tjänstemän 
 
Kommunen med dess tjänstemän och markägaren har genomfört planarbetet med hjälp av Planteamet i 
Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure, Johannes Nilsson.   

 

Lennart Johansson 
Förvaltningschef 
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Bilaga 1. 

BEHOVSBEDÖMNING 

 
 
Inledning 
Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som ska 
finnas med i planbeskrivningen. Denna checklista kan behöva omvärderas om nya företeelser som berör miljön 
stöts på i planarbetet. 

 
Behovsbedömning  
 

 Kan 
påverkas 

Påverkas 
ej 

Betydande 
miljöpåverkan 

Kommentarer 

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN  
Förordnanden/skydd X  Nej Planområdet omfattas av 

områdesbestämmelser lagakraftvunna 1993-
06-17. Enligt dessa utgör Andra Sidan en del 
i en kulturhistorisk värdefull miljö där det 
öppna odlingslandskapet och 
jordbruksbebyggelsen bildar en 
bevarandevärd landskapsbild.  
 
Områdesbestämmelserna är till viss del inte 
tidsenliga/relevanta, Andra Sidan har 
förtätats av bostäder. Aktuellt planområde är 
i stora delar igenvuxen mark och har inte 
kvar sin karaktär av kulturlandskap. Gällande 
områdesbestämmelser för aktuellt område 
upphävs när detaljplanen vinner laga kraft. 

Riksintressen X  Nej Området ligger inom riksintresse för 
rennäring (svår passage).  
 
Området berör även riksintresset för 
värdefulla ämnen och mineraler. 
 
Se vidare under Miljöbalken nedan. 
 
Vassaraträsket är Natura 2000-område. Se 
vidare under Vatten nedan. 

Naturvårdsplan/ 
Naturvårdsprogram 

 X Nej Berörs ej. 
 

Ekologiskt känsliga 
områden 

X  Nej Ingen klassad natur finns inom planområdet. 
Angränsande sjö är av Natura 2000. Se 
vidare under rubriken Vatten nedan.  

Fornlämningar  X Nej Inga registrerade fornlämningar finns inom 
området. Länsstyrelsen lämnar besked om 
eventuellt behov av arkeologisk 
undersökning under planprocessen.  

Skyddsavstånd  X Nej Se kring översvämningsrisk under rubriken 
Säkerhet.  
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EFFEKTER PÅ MILJÖN  
Mark X  Nej Träd och vegetation kommer att påverkas 

där den nya bebyggelsen uppförs. I nordost 
finns mark som delvis är öppen och delvis 
vuxit igen med buskar och sly. 
 
Geoteknisk undersökning behöver göras 
innan byggande sker. Marken består enligt 
SGU:s översiktliga jordartskarta generellt av 
isälvssediment.  

Luft och klimat  X Nej Tillskottet av emissioner genom ökad trafik i 
samband med nya bostäder ökar marginellt. 
Miljökvalitetsnormerna överskrids ej. 

Vatten X  Nej Sjön av Natura 2000-område behöver 
beaktas. Bestämmelse ”Dagvatten skall 
fördröjas lokalt och takvatten skall avledas 
ovan mark” har införts i planen. 
 
Befintligt dike avses fortsatt utgöra 
dagvattenstråk för att leda dagvatten till yta 
för infiltration, fördröjningsdamm etc i 
strandområdet innan dagvattnet når 
Vassaraträsket (Natura 2000-objekt). 
 
Dagvattenstråket kan exempelvis 
kulverteras. 
 
Genomförandeavtal som reglerar 
dagvattenhanteringen upprättas innan 
bygglov ges för byggnation av bostäder mm i 
området. Detta med anledning av närheten 
till Natura 2000-område. 
 
Mot bakgrund av detta är bedömningen att 
negativ påverkan av sjön kan undvikas 
genom att försiktighetsåtgärder vidtas både 
under byggnationerna och när området tas i 
bruk. 
 
Se angående strandskydd under rubriken 
Rekreation nedan. 

Vegetation X  Nej Ny bebyggelse uppförs delvis på skogsmark, 
vilket betyder att vegetation behöver tas bort. 
Allmän naturmark säkerställs i planen i vissa 
delar. 

Djurliv X  Nej Djurlivet bedöms inte påtagligt påverkas då 
området är omgivet av bebyggelse. 
Planområdets kvartersmark för bostäder är 
av begränsad omfattning. Österut från 
planområdet finns idag ingen möjlighet till 
passage längs Vassaraträsket, då befintlig 
bostadstomt sträcker sig ända ner till sjön. 
Bedömningen är att aktuellt planområde inte 
används frekvent vad gäller yta för 
spridningskorridorer. Större 
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sammanhängande naturmark finns söder om 
planområdet. 

Landskapsbild  X  Nej Förändring i området med nya hus istället för 
naturmark kommer att medföra viss 
påverkan på utsikten över sjön mm. 
Samtidigt är det skog, sly samt buskage 
uppvuxet i området idag, vilket innebär att 
utsikten över Vassaraträsket delvis skyms 
idag. Viss påverkan på vyn mot 
Vassaraträsket bedöms ske för ca 3 tomter i 
sydost/öster genom planförslaget. 
 
Sammantaget kan en viss påverkan på 
landskapsbilden uppkomma genom 
föreslagen planering. Som helhet bedömer 
kommunen påverkan vara acceptabel.  

Miljöpåverkan från 
omgivningen 

X  Nej Buller kan förekomma från angränsande gata 
samt från helikoptertrafik. Se nästa rubrik. 

HÄLSOEFFEKTER  
Utsläpp, buller, 
vibrationer 

X  Nej I nu upprättad detaljplan upprätthålls ett 
avstånd på drygt 10 m mellan vägmitt och 
byggrätt vid Andra Sidanvägen, vilket är 
tillräckligt för att klara den ekvivalenta nivån 
för 1000 fordonsrörelser/dygn.  
 
Riktvärde för den maximala nivån om 70 
dBA kommer att överskridas vid eventuell 
uteplats mot Andra Sidanvägen när biltrafik 
passerar. På planen har en bestämmelse 
införts under rubriken "Störningsskydd" om 
att varje lägenhet skall ha tillgång till en 
uteplats som inte överskrider 70 dBA 
maximal ljudnivå.  
 
Utifrån redovisning i 2008 års fördjupade 
översiktsplan torde landningsplatsen för 
helikoptrar vid Vassaraträsket ej användas 
mer än ca 400 gånger under ett år, d v s 
något mer än en gång per dygn. Om en 
jämförelse görs med generell flygtrafik 
understiger antalet flygningar till 
Vassaraträsks landningsplats Boverkets 
rekommendationer med mycket bred 
marginal. Bedömningen är att störningar från 
helikopterflyg till Vassaraträsks 
landningsplats inte blir påtagliga i 
planområdet med hänsyn till redovisade 
bullernivåer enligt utförd bullerutredning samt 
med hänsyn till de fåtal flygningar som sker. 

Ljus  X Nej Ingen påverkan när det gäller ljus bedöms 
ske genom planförslaget. 

Säkerhet X  Nej En översvämningsstudie har gjorts av SMHI 
längs Vassaraträsk. I den studien anges att 
sjöns medelflöde är på knappt 355,5 m ö h 
(höjdsystem RH2000). Vidare anger studien 
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även 100-årsflödet vid planområdet, där 
nivåerna redovisas vara på 357,58 m ö h vid 
planområdet. En generell bestämmelse för 
bebyggelse om lägsta nivå för färdigt golv på 
358 m ö h i RH2000 har införts på plankartan 
med anledning av nivåerna på 100-årsflöden 
enligt ovan. Endast källarlösa hus tillåts med 
tanke på översvämningsrisken. Dessa 
åtgärder bedöms som tillräckliga ur 
översvämningssynpunkt.  

 
Radonundersökning bör göras innan 
byggande sker, lämpligen i samband med 
geoteknisk undersökning. Radonskyddat 
byggande gäller så länge inte nya 
radonundersökningar utförs som ger en 
annan utgångspunkt. 

Allergier  X Nej Ingen allergiframkallande anläggning finns 
omkring eller föreslås inom planområdet. 

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA 
RESURSER 

 

Mark- och 
vattenanvändning 

X  Nej Tidigare obebyggd mark berörs vid 
anläggning av ny bebyggelse. I den 
fördjupade översiktsplanen anges 
markanvändningen som bostäder för det 
aktuella området. Planläggningen anses 
förenlig med den fördjupade översiktsplanen.   

Naturresurser  X Nej Enligt SGU:s hemsida innehar området 
sandförekomst (>=50 % sand), som är av 
naturvärdesklass 2 (områden med så stort 
värde för naturvården att särskild 
uppmärksamhet erfordras vid prövning av 
ansökningar om täkt) och geovetenskapligt 
värde klass 3 (inget eller begränsade 
geovetenskapliga skyddsvärden). Inga 
särskilda bevarandevärden torde därmed 
påverkas vad gäller bostadsbyggande. 

Transporter X  Nej Planen kommer att medföra att trafiken på 
Andra Sidan ökar något. Uppskattade ca 16 
lägenheter/hushåll förmodas ge en 
fordonsmängd på ca 80 fordon/per dygn till 
och från området. 
 
Till närmsta busshållplats i centrum (vid 
järnvägsstationen) är gångavståndet ca 800 
m. Busshållplats för länstrafiken finns längs 
E45, ca 650 m från planområdet. 

Rekreation          X  Nej Planområdet hamnar inom strandskyddszon 
(100 m). Upphävande av strandskydd krävs 
vid ett genomförande av planen.  
 
Aktuellt område bedöms vara område som 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse, en åtgärd som 
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tillgodoser kommunens behov av 
tätortsutveckling.  
 
I FÖP för tätortsområdet anges att Andra 
sidan ska prioriteras för förtätning med upp 
till 450 bostäder. Önskemålet att bebygga 
Andra Sidan kan endast ske på icke 
kommunal mark. Kommunen är således 
beroende av privata initiativ för att uppfylla 
kommunfullmäktiges beslut om antalet 
bostäder inom prioriterade området Andra 
Sidan. 
 
Kommunen ser i samband med utveckling av 
Andra Sidan det som nödvändigt och 
fördelaktigt att förtätning i första hand kan 
ske på mark som kan förläggas i anslutning 
till redan utbyggd infrastruktur (väg, VA mm). 
Strandskyddets syfte bedöms som helhet 
inte påverkas negativt av planens 
genomförande. Tillgängligheten för 
allmänheten förbättras snarare gentemot 
idag, då stranden närmast sjön säkerställs 
som naturmark för växter och djur samt blir 
allmänt tillgänglig enligt planens 
uppbyggnad.  
 
Aktuellt planområde är idag i stora delar 
igenvuxen mark. I praktiken är det inte något 
område som används frekvent för allmänna 
friluftslivet. Risken är att den redan 
igenvuxna marken, som ägs och sköts av 
privat ägare, inte iordningställs på ett sätt 
som främjar allmän tillgänglighet, utan 
fortsätter att växa igen. En 
detaljplaneläggning som nu sker ger däremot 
förbättrade förutsättningar för allmänheten 
att kunna nå sjön och nyttja strandzonen. 
Området som är privat idag säkerställs som 
allmän platsmark närmast sjön (område med 
bestämmelse NATUR). I planen skapas fri 
passage längs Vassaraträsket. Allmänna 
stråk ner till strandområdet säkerställs likaså 
i planen. 
 
Åtgärdsförslag ges i planen för att skydda 
vatten som leder till Vassaraträsket (Natura 
2000). Ingen särskilt värdefull eller klassad 
natur utöver Vassaraträsket som är av 
Natura 2000 berörs av planförslaget.  
 
Djurlivet bedöms inte påtagligt påverkas då 
området är omgivet av bebyggelse. Österut 
från planområdet finns idag ingen möjlighet 
till passage längs Vassaraträsket, p g a 
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bostadstomt. Bedömningen är att aktuellt 
planområde inte används frekvent vad gäller 
yta för spridningskorridorer.  
 
Sammanfattningsvis bedöms föreslagen 
detaljplans utformning sammantaget ej 
utgöra betydande påverkan på strand- och 
vattenmiljön. Planeringen bedöms beröra 
strandskyddsområdet i en så begränsad 
omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt. 

Kulturmiljö         X Nej Ingen byggnad av kulturhistoriskt värde finns 
inom planområdet.  
 
Se ovan under rubriken 
Förordnanden/Skydd angående gällande 
områdesbestämmelser för området. 

MILJÖBALKEN  
3 och 4 kap. 
Hushållsbestämmelser 
och miljökvalitetsmål 
 

X  Nej Hela planområdet ligger inom riksintresse 
"svår passage" för rennäringen. Det nya 
bostadsområdet bedöms inte påverka 
rennäringen då planområdet är omgivet av 
befintliga bostadstomter. Aktuellt planområde 
bedöms inte heller användas för flyttning av 
renar. Detta har behandlats och 
kommunicerats i bl a arbetet med den 
antagna fördjupade översiktsplanen 2008. 
 
Ett större område av i princip obebyggd 
naturmark finns några hundra meter söder 
om bostadsområdet, vilket ger 
förutsättningar till passage för renar. Berörd 
sameby bereds tillfälle att yttra sig under 
planprocessen.  
 
Rennäringen bedöms sammantaget inte få 
någon påverkan genom förslaget. 
 
Kommunen anser sig inte kunna föreslå en 
utveckling av tätorten som är helt och hållet 
förenlig med riksintresset för värdefulla 
ämnen och mineral. För kommunen handlar 
det om en prioritering av bostäder för ortens 
attraktivitet. Nya bostäder ger även underlag 
till att behålla och utveckla servicen i tätorten. 
Andra Sidan är dessutom ett område som 
redan är exploaterat och föreslaget område 
för förtätning i den gällande fördjupade 
översiktsplanen för tätortsområdet från 2014. 
En komplettering av ca 16 bostäder i 
området torde inte påverka riksintresset 
väsentligt. 
 
Planområdet ligger vid vattendrag av Natura 
2000. Se vidare under rubriken Vatten ovan. 
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5 kap. 
Miljökvalitetsnormer 

 X Nej Planen bedöms inte överskrida några 
miljökvalitetsnormer. 

Anmälan, tillstånd          X  Nej Upphävande av strandskyddet i aktuellt 
planområde krävs vid ett genomförande. 
 
Anläggande av dagvattenanläggning kan 
innebära anmälan av vattenverksamhet, t ex 
dagvattendamm, grävning av (avskärande) 
dike mm. Kommunens bedömning är att 
anmälan om vattenverksamhet inte behövs, 
då särskilt område för dagvattenhantering 
inte avses förläggas inom område som 
riskeras att översvämmas. 
 
Kommunen bedömer att aktuell planering 
kan genomföras samt att hantering av 
dagvatten är tillfyllest, utan att betydande 
miljöpåverkan sker på de naturmiljöer eller 
arter som avses skyddas vid vattenförekomst 
av Natura 2000. Djur- och växtlivet bedöms 
ej nämnvärt påverkas. Något särskilt tillstånd 
enligt 7 kap. 28 § miljöbalken krävs därför 
inte enligt kommunens bedömning. 

ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL  
Nationella och 
regionala miljömål 

 X Nej Planen bedöms inte stå i motsättning till de 
nationella och regionala miljömålen. 

Kommunala miljömål  X Nej Planen bedöms inte stå i motsättning till de 
kommunala miljömålen. 

 
Slutsatser 
 
Planläggningen bedöms bidra till en viss miljöpåverkan då planområdet berör Natura 2000, strandskyddsområde, 
riksintresse för rennäringen samt riksintresse för värdefulla ämnen och mineral. Bedömningen är dock att en 
särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas då föreslagen detaljplan ej bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan.  
 
En mer ingående konsekvensbeskrivning redovisas i stället i planbeskrivningen främst under rubriken Inverkan 
på miljön.  
 

Läs mer under rubriken Inverkan på miljön i planbeskrivningen. 


