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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 

22 mars till och med 9 april. En underrättelse har anslagits på kommunens anslagstavla och 

funnits tillgänglig under granskningstiden på kommunens hemsida. 

 

Planhandlingarna har varit tillgängliga för granskning på samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen i Gällivare, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se/detaljplan. 

 

Meddelande om var handlingarna finns tillgängliga och innehållet i underrättelsen har 

skickats till kända sakägare samt berörda statliga och kommunala myndigheter. Länsstyrelsen, 

Lantmäteriet har även fått planhandlingarna skickade till sig via post eller mail. 

 
ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 
Med anledning av inkomna synpunkter under granskningsskedet har följande förändringar skett 

av detaljplan för Höken 6,8 och 9 m.fl. 

 

Plankarta: 

• Villkor för startbesked har lagts till med bestämmelsen Startbesked får inte ges för 

bostadsbyggnader förrän åtgärd enligt m1 har kommit till stånd enligt 4 kap. 14 § 1 st 

1 p. 

• Högsta tillåtna nockhöjd har adderats på mark för komplementbyggnader. Högsta 

nockhöjd i meter över medelmarknivå – 4,5 meter enligt 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

 

Planbeskrivning: 

• Under avsnittet Exploatering - Parkering och in- och utfarter (s. 22) har adderats 

information om nockhöjd för komplementbyggnad samt information om plats för 

parkering utan tak. 

• Under avsnittet Risker och Störningar (s. 26) har ett stycke lagts till som tydliggör 

syftet med bestämmelsen [m1] och beskriver villkor för startbesked. Det har också 

adderats meningar gällande detta under avsnittet Buller. 

• Under Tekniska frågor – Tekniska utredningar (s. 32) har adderats att en fördjupad 

riskbedömning bör genomföras i dialog med miljöavdelningen. 

• Under Genomförande – Exploateringssamverkan/avtal samt Planekonomi (s. 32 och 

33) har information gällande tecknat markanvisningsavtal mellan Gällivare kommun 

och exploatör adderats.  

• Under Avfall och återvinning, Kommunens hållbarhetsmål och strategier samt 

Tekniska utredningar har tillägg kring avfallshantering vid ny-och ombyggnation 

adderats. 

 

Övriga ändringar är enbart av redaktionell karaktär. 

 
INKOMNA YTTRANDEN 
Följande yttranden har inkommit under granskningstiden 22 mars till 9 april 2021. 

 

o Skanova, (inkom efter granskningstiden 2021-04-12), inget att erinra 

o Malmfältens väl, (2021-04-09) 

o Länsstyrelsen Norrbottens län, (2021-04-08) 

o Trafikverket, (2021-04-06) 



 3 

o Ungdomsrådet, (2021-04-06), inget att erinra 

o Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, (2021-04-01) 

o Lantmäteriet (2021-03-29), inget att erinra 

o Räddningstjänsten (2021-03-29) 

 

Samrådsyttranden som saknades i samrådsredogörelsen: 

 

o Stöd och utvecklingsförvaltningen, (2021-01-18) 

o Ungdom-, fritid-, och kulturförvaltningen (2021-01-15) 

 

 

Nedanstående är ett sammandrag av inkomna yttranden som följs av kommentarer. 

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

teknikförvaltningen. 

 

Skanova, enligt skrivelse 2021-04-12 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: Detta är noterat.  

 

Malmfältens väl, enligt skrivelse 2021-04-09 

 

Malmfältens väl har tagit del av detaljplan för Höken 66,8, 9 m.fl. Vi tycker att det är bra att 

kommunen tar fram detaljplaner som möjliggör byggande av bostäder och förstår 

intentionerna med förtätning då det skapar mer dynamik, liv och rörelse i samhället. Gällande 

Höken 6,8, 9 m.fl. har vi dock några synpunkter.  

 

Gällande sånt som farligt gods längst med Parkgatan/E45, buller samt miljö förutsätter vi att 

de åtgärder som krävs vidtas.  

 

Vi förstår även att de måste byggas på höjden för att få maximalt antal bostäder. Dock så är vi 

tveksamma till att sex våningar harmoniserar med övriga intilliggande byggnader i området 

då de är tre våningar. 

 

Antalet bostäder beräknas uppgå till 60–70 st. vilket medför att det kan komma att bo över 

100 personer i de nya fastigheterna. Antalet parkeringsplatser är beräknade till 59–72 st. alla 

personer har givetvis inte bil, men i dagens samhälle är inte två fordon heller ovanligt. Om 

inte antalet tilltänkta parkeringsplatser räcker till så är risken att fler kommer att ställa sig 

längst med Schaktmästaregatan vilket inte vore optimalt ur såväl snöröjningsaspekt eller 

transport av återvinning från närliggande fastigheter, Grönsiskan (TOP Bostäder) 

 

Idag har hyresgäster i Grönsiskan (schaktmästergatan 7 A-F, Smedjegatan 8, 10, 12, 

Parkgatan 28 A-B) även sitt miljöhus mellan fastigheterna (se bild 2). Utanför miljöhuset står 

två st. containrar som vid varje tömning flyttas ut till hörnet av Schaktmästaregatan och 

Hantverkaregatan för att större fordon som idag inte kommer in på området ska kunna ta vid. 
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Fler parkerade fordon längst med Schaktmästaregatan riskerar att ytterligare försvåra 

hanteringen av containrar för återvinning. Detta bör tas i beaktning.  

 

I övrigt anser vi det vara bra att det idag outnyttjade området Höken tas i anspråk för bostäder.  

 

Kommentar: Antal parkeringsplatser inom planområdet utgår från den parkeringsnorm som 

är framtagen för Gällivare tätort (2018-11-27). Parkeringsnormen grundar sig på 

lagstiftning, biltäthet och kommunens översiktsplaner samt övergripande strategier. Enligt 

parkeringsnormen ligger planområdet i den centrala zonen, Zon A. För boendeparkering för 

flerbostadshus inom denna zon gäller mellan 9–11 bilplatser per 1000 m2 BTA (bruttoarea) 

bostad. Baserat på detaljplanens byggrätter innebär detta att mellan 59 – 72 

parkeringsplatser ska finnas. Inom planområdet finns möjlighet att bygga 53–58 

carportplatser. Utöver detta finns det cirka 380 kvadratmeter att förlägga resterande behov 

av parkeringar. Enligt Gällivare kommuns parkeringsnorm, gällande visioner och strategier 

är det viktigt att planera för hållbara transportsätt. Tillsammans med planering av 

bilparkering är det därför viktigt att bland annat säkerställa att det finns långtidsuppställning 

och väderskyddade parkeringar/förvaring av cyklar.  

 
Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2021-04-08 

 

Synpunkter enligt 5 kap 22 § PBL 

Kommunen har ändrat planförslaget sedan samrådsskedet med bland annat  

genom att planens syfte har utökats till att även omfatta ett säkerställande av en säker  

boendemiljö med avseende på buller och risk för olyckor från Parkgatan. Planområdet har  

ändrats något samt skydds- och utformningsbestämmelser har tillagts på plankartan i syfte  

att säkerställa buller och risker med farligt gods. 

 

Länsstyrelsen anser att kommunens kompletteringar avseende buller och riskerna med  

farligt gods är i stort bra. Länsstyrelsen vidhåller dock - i enlighet med samrådsyttrandet -  

att skyddsbestämmelsen, [m1] - Skydd mot Parkvägen måste finnas i form av  

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

kombineras med bestämmelse om att lov eller startbesked för bostäder inte kan ges förrän  

åtgärderna som uppfyller skyddsbestämmelsen är utförda (4 kap 14 § PBL). Skyddsåtgärden 

är enligt utredningarna och planbeskrivningen en förutsättning för att klara  

av buller och även riskerna med farligt gods från Parkgatan (E45). 

 

Avsnittet om buller i planbeskrivningen behöver tydliggöras med att carportar, garage  

eller plank mot Parkgatan är en förutsättning för att klara riktvärden för buller i  

markplan och att de beräknade bullervärden som redovisas i planbeskrivningen baseras  

på att skyddsåtgärden är genomförd. 

 

Övrigt 

Planen skulle med fördel kunnat tillföras några planbestämmelser som tar vara på  

kvartersstrukturen för centrum, te x lov för att fälla träd mot gata och någon  

bestämmelse om fasad, material, fönstersättning eller liknande för att nå den  

arkitektoniska verkan/kvalitén som man vill ha.  

 

Samråd 

Samråd har ägt rum med Länsstyrelsens enhet för miljöskydd.  
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Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet att anta detaljplanen enligt  

bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen om inte buller och riskerna med  

farligt gods säkerställs enligt detta yttrande. 

 

Kommentar: I antagandehandlingen för plankartan har villkor för startbesked lagts till med 

bestämmelsen Startbesked får inte ges för bostadsbyggnader förrän åtgärd enligt m1 har 

kommit till stånd enligt 4 kap. 14 § 1 st 1 p. Denna bestämmelse reglerar att åtgärderna som 

uppfyller skyddsbestämmelse [m1] måste vara utförda innan startbesked för 

bostadsbyggnader kan ges.  

 

I planbeskrivningen har det lagts till att skyddsbestämmelsen [m1] är en förutsättning för att 

klara riktvärden för buller i markplan i bullerutredningen. Vidare har det adderats  

att beräknade bullervärden som redovisas i planbeskrivningen baseras  

på att skyddsåtgärden [m1] är genomförd. 

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2021-04-06 

 

Trafikverket anser att det av plankartans bestämmelse om skydd mot störningar ska framgå att 

skydd som uppförs ska klara riktvärden för buller.  

 

Avsnittet om buller i planbeskrivningen bör kompletteras med att carportar, garage eller plank 

mot Parkgatan är en förutsättning för att klara riktvärden för buller i markplan.  

 

I övrigt har vi inget att erinra. 

 

Kommentar: Skyddsbestämmelsen mot störningar som är reglerat i detaljplanen [m1] har som 

syfte att hantera flera olika störningar som kan tänkas tillkomma från Parkgatan. Det är 

därför inte lämpligt att i bestämmelsen specificera just riktlinjer från buller. I 

bullerutredningen är det klargjort att detta skydd ska vara tillräcklig för att klara riktvärden 

för buller i bostädernas markplan.  

 

Avsnittet om buller i planbeskrivningen har kompletterats med att bestämmelsen [m1] är en 

förutsättning att klara riktvärden för buller i markplan.  

 

Ungdomsrådet, enligt skrivelse 2021-04-06 

 

Ungdomsrådet låter meddela att de inte har något att invända mot detaljplanerna för Höken 6, 

8, och 9 m.fl. (diarienummer KSst/2020:507) förutsatt att man tar hänsyn till 

säkerhetsavståndet till E45 och givetvis vidtar de åtgärder som krävs. 

 

Kommentar: Detta är noterat. 

 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, enligt skrivelse 2021-04-01 

 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden vill lämna följande synpunkter gällande 

granskningshandlingarna:  

 

- Det framgår av plankartan att m1 reglerar att ett skydd mot Parkgatan måste finnas i 

form av sammanhängande carport, garage eller plank till en höjd av minst 2 meter. 
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Om det skyddet samtidigt ska ha en invallande funktion behöver man säkerställa att 

skyddet även är tätt undertill, mot markytan, förslagsvis genom att tillägga det i 

bestämmelsen för m1. 

 

- När det gäller miljöprovtagningen och dess resultat håller miljö-, bygg- och 

räddningsnämnden med om att det behöver fördjupas ytterligare innan byggnation av 

marken kan ske. En fördjupad riskbedömning bör genomföras i dialog med 

miljöavdelningen. Precis som planmyndigheten skrivit om massor så kan det innebära 

anmälan om massor från området ska återanvändas på annan plats.  

 

- Inom området där enbart komplementbyggnader får placeras framgår av 

egenskapsbestämelserna att största byggnadsarea är 350 kvm och att maximalt 50 % 

av marken får utgöras av hårdgjord yta. Det finns emellertid ingen bestämmelsee som 

reglerar högsta tillåtna byggnads-eller nockhöjd. Angiven byggnads-eller nockhöjd 

förenklar bygglovsprocessen och ger riktlinjer vid prövning vid ansökan om bygglov. 

Höjden på eventuella komplementbyggnader kan påverka omgivningen och bör 

utredas och fastställas i detaljplanen, särskilt eftersom detaljplanen avser ett centralt 

område.  

 

- I detaljplanen regleras skydd mot Parkgatan måste finnas i forma v sammanhängande 

carport, garage eller plank till en höjd av minst 2 meter. I syftet till planen framgår 

vidare att det är viktigt ur bullersynpunkt skydda boendemiljön i riktning mot 

Parkgatan. Ovanstående egenskapsbestämmelser ger utrymning för tolkning. Det som 

bör förtydligas är huruvida bestämmelsen innebär att bygglov inte får ges för bostäder 

innan skydd mot Parkgatan finns, alternativt om bestämmelsen innebär att om 

egenskapsområdet bebyggs ska detta utgöra ett skydd mot Parkgatan.  

 

Kommentar: Skyddet [m1] ska ha en invallande funktion. Detta har reglerats genom 

bestämmelse [f1] - Fasad ska utformas som tätslutande mot Parkgatan (4 kap. 16 § 1). Inom 

denna bestämmelse omfattas att fasaden också ska vara tätslutande undertill, mot marken.  

 

I planbeskrivningen, under Tekniska frågor har lagts till att en fördjupad riskbedömning bör 

genomföras i dialog med miljöavdelningen.  

 

En höjdbestämmelse på 4,5 meter nockhöjd har lagts till på de två egenskapsområden som 

reglerar korsmark.  

 

I plankartan har villkor för startbesked lagts till för att tydliggöra att skyddet måste finnas på 

plats innan bostadsbyggnader kan byggas. 

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2021-03-29 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2021-02-25) har inga 

synpunkter noterats. 

 

Kommentar: Detta är noterat. 

 

Räddningstjänsten i Gällivare, enligt skrivelse 2021-03-29 

 

Räddningstjänsten har följande synpunkter:  

• Inget nytt att tillföra i ärendet.  
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• Beakta den tidigare synpunkten och följa rekommendationen för ’Riskutredning med 

avseende på farligt gods på E45 för detaljplan höken i Gällivare kommun’. 

 

Kommentar: Detta är noterat.  

 

 

Samrådsyttrande som saknades i samrådsredogörelsen: 

 

Stöd och utvecklingsförvaltningen, enligt skrivelse 2021-01-18 

 

Tack för erbjudandet att yttra sig på detaljplan för Höken 6,8 och 9 m.fl. Gällivare kommun 

från och med 22 december 2020 till 20 januari 2021. På grund av kort samrådstid har det inte 

funnits möjlighet att skicka ut detaljplanen för samråd till Samrådsgruppen för Nationella 

minoritetsspråk eller Rådet för Social hållbarhet. Följande synpunkter lämnas in av den 

kommunala handläggaren Folkhälsostrateg/t.f. minoritetshandläggare.  

 

Kommunen har som mål att vara både miljömässigt men också socialt och ekonomiskt hållbar 

och det finns fyra strategiska mål att förhålla sig till. Det är positivt att livsmiljöerna ska vara 

attraktiva och ge förutsättningar för rörelse och därmed ökad hållbarhet. Det är också viktigt 

att beakta att en socialt hållbar kommun innebär att bidra till ett mer jämlikt och jämställt 

samhälle där människor känner sig inkluderade, engagerade och trivs. Det finns behov av att i  

detaljplanen tydliggöra vilka ställningstaganden som gjorts för att främja jämlika  

livsvillkor, jämställdhet och trygghet. De överväganden/ställningstaganden som  

gjorts för ex. förbättrad belysning, utformning av gemensamma utrymmen, lekytor hade varit 

intressanta att få klargjorda. Det nämns att man har gjort mötesplatser tillgängliga, trygga och 

jämställda men det framgår inte hur detta skett eller vilka grupper som beaktats inför förslaget 

(kvinnor, barn, funktionsnedsatta m.fl). Enligt Barnkonventionen som svensk lag ska  

barnperspektivet och barns egna perspektiv beaktas. Det framgår inte hur detta skett. 

 

Kommentar: Den sociala hållbarheten är mycket viktigt aspekt inom kvarteret Höken. Att 

främja jämställdhet och jämlikhet samt att skapa trygga och tillgängliga miljöer har beaktats 

i planeringen av planområdet. Dock, är det inte alltid möjligt att, inom ramen för 

detaljplanen, reglera detta i den utsträcknings som skulle vara önskvärd. Planområdets 

centrala läge, och med rörelse av människor på alla sidor av planområdet bidrar till att 

skapa en plats som inte känns isolerad. En utförandebestämmelse [b1] - Byggnad ska ha 

genomgående entréer bidrar till att öppna upp fasaderna ytterligare mot omgivningen. 

Ljussättning, utformning av gemensamma utrymmen och lekytor är viktiga att grundligt 

planera i en projektering av området.  

 

Gällande barnperspektiv har i detaljplanen fokuserats på barnens rörelser i och omkring 

platsen. I omgivningen finns skolor, lekplatser och idrottsplatser som är viktiga för barn och 

ungdomar. Det är viktigt att barn och ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna röra sig till 

dessa miljöer på ett tryggt sätt. På grund av detaljplanens avgränsning och omfattning har 

barnperspektivet, i det här skedet, inte utretts mer än detta.  

 

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

och tryggskolväg adderats (detta gjordes i granskningshandlingen).  
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Ungdom-, fritid-, och kulturförvaltningen, enligt skrivelse 2021-01-15 

Vi på ungdom- fritid och kulturförvaltningen har inga synpunker i ärendet. 

 

Kommentar: Detta är noterat. 

 

NAMNLISTA 
Följande intressenter, som inkommit med namn och adress, har helt eller delvis inte 

fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen (se även yttranden samt kommentarer i 

samrådsredogörelsen utöver detta granskningsutlåtande): 

 

Malmfältens väl, enligt skrivelse 2021-04-09 

Brf Höken, enligt skrivelse 2021-01-18 

 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Detaljplanen föreslås att antas tillsammans med granskningsutlåtandet av Kommunstyrelsen. 
 
 

MEDVERKANDE 

 
Marcus Zetterqvist, planeringschef 

Josefin Ekbäck, planarkitekt 

 

Samhällsbyggnads-och teknikförvaltningen 

 
Upprättad den 26 april 2021 

 
 
Alexander Kult 

Förvaltningschef 


