
    UTSTÄLLNINGSHANDLING 
 

1(24) 
 
 

 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 
 

DETALJPLAN FÖR 
NATURUM LAPONIA 
 
Stora Sjöfallet 
 
Gällivare Kommun 
Norrbottens län 
 
Upprättad 13 januari 2012 
  



    UTSTÄLLNINGSHANDLING 
 

2(24) 
 
 

HANDLINGAR 
 
• Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft. 
• Planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta 

 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Planens syfte är att skapa förutsättningar för att kunna bygga naturum Laponia vid Sjöfallsudden, 
Stora Sjöfallet. Naturum Laponia ska inspirera besökarna till vistelser i världsarvets olika natur- och 
kulturmiljöer och öka kunskaperna om området.  
 
Naturum Laponia består av en byggnad med utställningar, ateljéer och café nere vid sjöstranden. Till 
anläggningen hör också omkringliggande utsiktsplatser, vindskydd med eldstäder, m.m. med spänger 
som förbinder de olika platserna med varandra.  
 
Angöring med bil eller buss sker från väg 827 ”Vägen västerut”, där en befintlig grusplan görs om till 
parkering. En liten servicebyggnad med förråd och sopförvaring förläggs i anslutning till parkeringen.  
 
En ny väg främst för gångtrafik, men som också ger möjlighet till varutransporter och angöring för 
funktionshindrade, anläggs mellan parkeringen och naturum Laponia. 
Gångstigar etableras i nordlig riktning från besökscentrat som tillsammans med en ny hängbro över 
Vietasätno sammanbinder naturum Laponia med Stora Sjöfallets fjällanläggning. Se figur 1.  
 
 

Gångstigar till STF:s 
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Figur 1. Situationsplan över naturum Laponia med omkringliggande anläggningar.  
Källa: Förslagshandling naturum Laponia, 2010-01-29, ritning av Wingård Arkitektkontor AB och Andersson 
Jönsson Landskapsarkitekter AB. 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för rennäring enligt 3 kap 5 § MB, riksintresse för friluftsliv och 
naturvård enligt 3 kap 6 § MB. Området är också av riksintresse enligt 4 kap 1§ och 2§ för de natur- 
och kulturvärden som finns i området samt för friluftslivet. Närliggande vattendrag (sjön Langas) är av 
riksintresse för fisket.  
 
Planområdet ingår i nationalparken Stora Sjöfallet och är utpekat som Natura 2000-område.  
Den planerade exploateringen är relativt liten. Detaljplanens genomförande kan inte förväntas 
medverka till att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Planen syftar till att öka 
tillgängligheten och kunskaperna om Laponia. Syftet med naturum är att stimulera besökare till att 
bedriva rörligt friluftsliv i området. 
 
Planen är således inte förenlig med de grundläggande bestämmelserna i 3 och 4 kap MB men 
anläggningen bedöms kunna uppföras utan betydande påverkan på riksintressena. Samtliga 
riksintressen behandlas i planbeskrivningen och/eller miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
 
PLANDATA 
 
Lägesbestämning och avgränsning av planområdet 
Planområdet ligger vid Stora Sjöfallet i Gällivare kommun, ca 140 km nordväst om Gällivare tätort. 
Planområdet är lokaliserat till Sjöfallsudden vid sjön Langas östra strand. Planområdet gränsar i norr 
till Vietasätno och Stora Sjöfallets fjällanläggning och i öster till väg 827 ”Vägen västerut”. Söderut 
sträcker sig planområdet till södra delen av Sjöfallsudden. Se figur 2.  
 
Motivet till planens avgränsning i väst-östlig riktning är att en transportväg måste säkerställas mellan 
allmän väg och besökscentrat. Stigar och en gångbro ska knyta samman naturum Laponia och Stora 
Sjöfallets fjällanläggning i nord-sydlig riktning. Planområdet omfattar det markområde som påverkas 
av utbyggnad av naturum Laponia samt anslutningar till besökscentrat. Endast ett vattenområde för del 
av Vietasätno (gångbro) ingår i planområdet. För övrigt ingår inga vattenområden i detaljplanen, 
eftersom ingen förändring av vattenområdet skall utföras.  
 
Areal 
Planområdet omfattar ca 29 hektar. 
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet utgör en del av fastigheten Gällivare Kronoöverloppsmark 1:2 som ägs av 
Svenska Staten och förvaltas av Naturvårdsverket.  
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Figur 2. Översiktskarta över området 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
Översiktsplan för Gällivare kommun antogs av kommunfullmäktige 1991-09-30 § 141, aktualiserad 
1998.  
 
I översiktsplanen anges planområdet som område för rörligt friluftsliv och det ingår också i ett större 
område med rekommendationer om att upprätta fördjupad översiktsplan för Lule älvdal – Sitasjaure.  
 
Turismen och friluftslivets (främst det rörliga friluftslivet) intressen ska särskilt beaktas vid 
bedömning av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Andra åtgärder inom området får 
vidtas endast om det kan ske utan att dess karaktär påverkas. 
 
Nationalparksbestämmelser råder inom planområdet. Kommunen kan tillstyrka anläggningar för det 
rörliga friluftslivet eller forskningens behov. Nationalparkens föreskrifter reglerar vad som är och inte 
är tillåtet inom parken. Staten äger all mark som omfattas av nationalparker.   
 
Detaljplanens utformning överensstämmer med översiktsplanens syften. 
 
Detaljplaner 
Det finns inga gällande detaljplaner inom området. 
 
  

Planområde 
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Nationalpark Stora Sjöfallet 
Stora Sjöfallets nationalpark ligger inom ett vidsträckt fjällområde beläget vid några av Stora Luleälvs 
fjällsjöar. Fjällområdet kring Stora Sjöfallet är variationsrik med högfjällsmassiv och lågfjällsryggar, 
flacka högslätter och djupt nedskurna dalar.  
 
Området ligger inom nationalparken Stora Sjöfallet som inrättades 1909. Syftet var då att skydda det 
berömda vattenfallet Stora Sjöfallet och den omgivande ståtliga fjällnaturen. Sedan dess har sjön 
Akkajaure brutits ut ur nationalparken och omfattande ingrepp för vattenkraftsexploatering har 
genomförts vilket har medfört att vattenfallet förlorat sin storhet. Dock besitter de omkringliggande 
fjällområdena stora kvaliteter varför parken fortfarande är skyddsvärd.  
 
I Stora Sjöfallet är det bland annat förbjudet att uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning, 
dra fram mark- eller luftledning, anlägga stig eller väg osv. Undantag kan meddelas av Länsstyrelsen 
om särskilda skäl föreligger och beviljas efter särskild tillståndsprövning. 
 
När en detaljplan har vunnit laga kraft får planens byggrätter utnyttjas. Dock måste strandskyddet 
upphävas och dispens från nationalparksbestämmelserna medges innan byggrätterna fullt ut kan tas i 
anspråk.  
 
Under planprocessens gång har Länsstyrelsen i Västerbottens län genom beslut 2011-07-19 upphävt 
strandskyddet inom del av planområdet. Det område som ianspråktas för bebyggelse och anläggningar 
har redovisats på plankartan med bestämmelsen a1. 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten har även genom beslut 2011-10-17 gjort bedömningen att inget tillstånd 
behövs för uppförande av naturum inom Natura 2000-område Stora Sjöfallet enligt varken 7 kap 28a 
eller 28b §§. Vidare har länsstyrelsen i samma beslut beviljat dispens från nationalparksföreskrifterna 
att enligt 5 § nationalparksförordningen för anläggande av naturum med vissa angivna villkor i 
beslutet. 
 
Laponia 
Laponia är ett sammanhängande fjällområde som klassats som världsarv av Unesco. Stora Sjöfallets 
nationalpark ingår i Laponia tillsammans med de andra nationalparkerna Sarek, Padjelanta och 
Muddus, naturreservaten Sjaunja och Stubba, delar av Kvikkjokk-Kabla samt Sulitelma och 
Rapadalens delta. Laponias värde som världsarv grundar sig både på kultur- och naturvärden.  
 
Ur Världsarvskommitténs motivering 
”Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur 
ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med 
exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald.  
Området, som alltsedan förhistorisk tid har varit befolkad av samerna, är ett av de bäst bevarade 
exemplen på nomadområden i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för 
stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala 
utveckling.” 
 
Kommunala beslut 
Ett planprogram för naturum Laponia vid  Stora Sjöfallet godkändes av Miljö- och Byggnämnden den 
2 april 2009, då även beslut togs att detaljplan får upprättas över området.  
 
Handläggning av detaljplanen ska ske med normalt planförfarande. 
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Planprogram 
I planprogrammet för naturum Laponia vid Stora Sjöfallet är förutsättningarna ingående beskrivna. 
Etableringen är en del av Laponiaprojektet och en arkitekttävling har genomförts för att ta fram ett 
förslag till utformning. Programmet redogör för historik såväl som nulägesbeskrivning och 
områdesförutsättningar. 
 
Planprogrammet godkändes av miljö- och byggnämnden 2009-04-02. Nedan följer en 
sammanställning av programmets viktigaste delar.  
 
Under kapitlet ”Förutsättningar och förändringar – analys” återfinns rekommendationer rörande det 
fortsatta arbetet. De rekommendationer som rör detaljplanen är: 
 

Naturum skall utformas och bedrivas på ett sådant sätt att det blir tillgängligt för alla, oavsett 
funktionshinder. Även utomhusmiljön i området runt naturum skall tillgänglighetsanpassas. 
Exempelvis kan ramper anläggas i vissa delar av tallskogen. 
 
Kommentar: Tillgängligheten i själva byggnaden prövas i bygglovet. I planen har 
planbestämmelser införts som gör det möjligt att anlägga ramper och stigar som är anpassade 
för personer med funktionshinder. 
 
Utomhusmiljön bör beaktas vid planeringen av naturum. Trivsamma och välplanerade 
gångvägar till och från byggnaden samt en inbjudande och välkomnande parkeringsplats är 
viktiga aspekter som alla skall samspela med byggnaden. Dessutom behövs förråd, 
utomhustoaletter samt bänkar eller andra viloplatser på strategiskt utvalda platser utmed 
gångstigarna. 
 
Kommentar: Planen möjliggör huvuddelen av föreslagna åtgärder i planprogrammet. Den 
tidigare planerade toaletten vid parkeringsplatsen har valts bort. 
 
En gångbro bör anläggas över Vietasätno för att sammankoppla naturum Laponia med Stora 
Sjöfallets fjällanläggning. Det är viktigt att stor omsorg läggs vid gestaltningen av bron med 
hänsyn till landskapet. 
 
Kommentar: En gångbro är planerad i samband med anläggandet av naturum Laponia. 
Gångbron med dess miljöpåverkan ingår i detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Det bör vara möjligt att köra ända fram till naturum med bil med hänsyn till 
funktionsanpassning och tillgänglighet för alla, men även för varutransporter och 
räddningstjänst. 
 
Kommentar: Ett egenskapsområde har definierats i planen för att möjliggöra angöring till 
naturum Laponia med bil. 
 
Uppskattningsvis finns behov av ca 20 parkeringsplatser för bilar, tre bussplatser samt fyra 
platser för personal. En eventuell framtida utbyggnad bör beaktas varför det bör finnas plats 
för minst en fördubbling. Känslan av en stor tom parkeringsyta bör undvikas och en lösning 
som passar såväl hög- som lågsäsong eftersträvas. Befintlig grusplan vid Vägen västerut kan 
användas. Långtidsparkering för vandringsgäster samt för de som nyttjar 
fiskflygverksamheten kan med fördel anläggas.  
 
Kommentar: På den gamla grusytan kommer en parkering att anläggas. I planen regleras den 
som parkering på kvartersmark. Det blir alltså ingen allmän parkeringsplats.  
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Parkering för ca 20 snöskotrar bör finnas i nära anslutning till naturum Laponia, men 
snöskotrar bör ej kunna köra ända fram till byggnaden. 
 
Kommentar: Snöskotrar får parkera på ovan nämnda parkering. 
 
Skotertrafik är förbjuden i nationalparken förutom på särskilda skoterleder. Goda 
angöringsmöjligheter för skotertrafik fordras i nära anslutning till huvudentrén. Härifrån bör 
flertalet skoterleder utgå till viktiga målpunkter samt sammankopplas till övriga leder 
runtomkring. Hänsyn bör dock tas till rennäringen i nationalparken och att denna inte påverkas 
av bullrig och fartfylld skotertrafik. 
 
Kommentar: Planbestämmelser möjliggör angöring till planerad ny skoterled norr/öster om 
Vägen Västerut. (Vid nyanläggning och ombyggnad av befintliga skoterleder, krävs samråd 
med länsstyrelsen enligt reglerna i 12 kap 6 § miljöbalken om leden ligger utanför 
detaljplanerat område.) 
 
Båttrafiken bidrar till ökad tillgänglighet av naturum Laponia och är en viktig del av 
turistverksamheten. En båtbrygga skulle därför kunna anläggas i nära anslutning till såväl 
naturum Laponia som Stora Sjöfallets fjällanläggning. Hänsyn bör tas till de starka 
vindförhållanden som råder längs Sjöfallsudden, till exempel genom att placera bryggan i en 
lugn vik. 
 
Kommentar: Ingen båtbrygga kommer att anläggas. STF:s befintliga brygga i viken söder om 
Sjöfallsudden kan även fortsättningsvis nyttjas. Bryggan ingår inte i planområdet. Detta är en 
avvikelse från planprogrammet. 
 
Det finns tre alternativ för hur vatten och avlopp kan anläggas för naturum Laponia : 
anslutning till sjöfallshotellets avloppsnät via ledning över/under Vietasätno, ett lokalt 
minireningsverk eller en tank samt infiltrering av BDT-vatten via slamavskiljare. En utredning 
bör tillsättas. 
 
Kommentar: En VA-utredning har utförts. Vatten och avloppet kommer att anslutas till Stora 
Sjöfallets Fjällanläggnings va-anläggningar genom ny ledning som delvis placeras i vattnet. 
 
En miljöstation bör anläggas i nära anslutning till Vattenfalls anläggning, väster om 
Sjöfallhotellet. 
 
Kommentar: En miljöstation har inte diskuterats i detta projekt. Källsortering av avfall kan 
utföras av verksamhetsutövaren. En mindre byggnad vid parkeringen får uppföras för avfall 
som besökare till besökscentrat lämnar efter sig.  
 
Prövning av naturum Laponia kan ske via detaljplan eller bygglov. Om lokaliseringen prövas 
genom detaljplan måste en behovsbedömning göras. 
 
Kommentar: Kommunen har beslutat att upprätta en detaljplan, vilken denna planbeskrivning 
är en del av. En behovsbedömning har gjorts i samband med upprättande av planprogram och 
kommunen har beslutat att göra en miljöbedömning som redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 
Miljöbedömning 
Enligt PBL 5 kap.18 § ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för de detaljplaner där 
genomförandet kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som 
ligger till grund för ställningstagandet om betydande miljöpåverkan och om en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs eller inte.  
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Under programskedet anförde länsstyrelsen i ett remissyttrande att området innehåller så höga värden, 
med bl.a. Natura 2000-skydd, att ett genomförande av detaljplanen enligt planprogrammet skulle 
medföra betydande miljöpåverkan. Därför förutsätts att en miljöbedömning genomförs samt att en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas till detaljplanen. Miljöbedömningen kommer endast att omfatta 
det mark- och vattenområde som kan komma att påverkas av etableringen av naturum Laponia i 
området. De huvudsakliga frågorna som bör utredas är enligt nedanstående. 
 

• Påverkan på landskapsbild 
• Påverkan på naturmiljö 
• Påverkan på mark och vatten 
• Påverkan på rennäringen 
• Påverkan på friluftslivet 
• Påverkan på kulturmiljö 
• Påverkan på riksintressen 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
 
Naturum 
Laponiaprocessen är ett partssammansatt utvecklingsarbete för att skapa en lokalt förankrad 
gemensam förvaltning av världsarvet, initierad av de berörda parterna och efter beslut av regeringen. I 
processen ingår att genomföra en utveckling av informationsstrukturen för Laponia. 
 
Naturvårdsverket äger rätten till naturum som registrerat varumärke. Naturum Laponia ska vara ett 
besökscenter och en informationsplats för besökare och befolkning i och kring Laponia. Via 
utställningar, bildspel och annan informativ/pedagogisk verksamhet ska naturum beskriva, förklara 
och ge förståelse för områdets värden. Naturum ska inspirera besökarna till vistelser i världsarvets 
olika natur- och kulturmiljöer. Dessutom ska själva byggnaden utgöra en attraktion i sig själv; genom 
utformning, omgivning och innehåll. 
 
Under vintern 2008/2009 genomfördes en arkitekttävling. I maj 2009 delades första pris i 
arkitekttävlingen ut till Wingårdhs Arkitektkontor AB samt Andersson Jönsson Landskapsarkitekter. 
Därefter har det vinnande förslaget bearbetats. Naturum kommer att bestå av en byggnad med 
utställningslokaler mm samt utställningar, utsiktsplatser, vindskydd, stigar och spänger i den 
omgivande närmiljön. 
 
Verksamheter som planeras är en basutställning, tillfälliga utställningar, programverksamhet med 
föreläsningar, guidningar utomhus och inne, bildspel, mötes- och konferensmöjligheter samt 
kaféverksamhet. 
 
 

 
Figur 3. Tävlingsförslagets illustration. Byggnadens placering har under projektets gång flyttats ca 35m från 
strandlinjen. 
 
Inom planområdet har byggrätt för uppförande av besökscentrat lagts ut i det öppna strandområdet.  
Byggnader ska ha träfasader och tak i ofärgat trämaterial. Träet ska gråna och åldras på ett naturligt 
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sätt. Efter några år kommer träet att ha mörkna och fått en dov naturanpassad kulör. Byggnadens 
totalhöjd regleras till 11 meter. Byggnadsarean regleras inte, men den mark som är möjlig att bebygga 
har fått en relativt snäv avgränsning i planen. Planen medger även att trädäck får anläggas i anslutning 
till byggnaden. Grundläggningen ska ske på plintar. Byggnaden prefabriceras och fraktas till platsen i 
olika delar som sedan sammanfogas på plats. De längsta byggnadsdelarna är betongbalkarna som är 6 
meter långa. Alla byggnadselement fraktas på lastbil fram till byggplatsen. 
 
I planbestämmelserna tillåts även anläggande av kåtor, vindskydd, utsiktsplatser, grillplatser, spångade 
vandringsleder, och tillfälliga utställningar inom delar av planens strandområde. 
 
Inom mark som inte får bebyggas kan vissa åtgärder ändå vidtas. I enlighet med planens syfte att 
inspirera besökarna till vistelser i världsarvet och öka kunskaperna kan t ex grillplatser, vindskydd, 
utsiktsplatser och andra samlingspunkter anläggas. Informationsskyltar och tillfälliga, eller 
permanenta, utställningar som uppförs i anslutning till anläggningen är också i enlighet med syftet. 
Spänger och ramper som bidrar till hög tillgänglighet för funktionshindrade kan anläggas inom hela 
planområdet.  
 
Befintlig bebyggelse 
I sydöstra delen av Sjöfallsudden ligger några privata hus. Dessa ingår inte i planområdet. Inga 
störande anläggningar eller aktiviteter planeras i närheten av den befintliga bebyggelsen. 
 
Fornlämningar 
Ajtté, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk har utfört en arkeologisk dokumentation i ett större 
område omkring Stora Sjöfallet under sommarmånaderna 2008.  Inom planområdet fann man fem 
fornlämningar som framgår av kartan nedan.  
 
Inom skyddsområdet får inga markingrepp utföras utan en avgränsande arkeologisk utredning. Marken 
får inte bebyggas inom skyddsområdet utan är skyddad med s.k. prickmark. 
 

 
Figur 4. Fornlämningar inom planområdet. Källa: Fornminnesinventering av Ájtte 

5 Barktäkt 

7 Härd 
 
 
 
6 Barktäkt 
 
 
 
 
 
 

1 Husgrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Skärvstensförekomst 
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Strandskydd 
Området omfattas av generellt strandskydd 100 meter från stranden enligt 7 kap 14 § MB. 
Byggprojektet ligger inom strandområdet. Upphävande av strandskyddet inom detta område beslutas 
av Länsstyrelsen enligt 7 kap 18 § MB. I detaljplanen föreslås att strandskyddet upphävs för del av 
planområdet. Byggande av besökscentrat, spänger, vindskydd, utsiktsplatser mm kommer att påverka 
strandområdet. En vatten- och avloppsledning kommer också att anläggas i jord mellan besökscentrat 
och stranden. Detta sammantaget påverkar strandområdet vilket medför att strandskyddet måste 
upphävas inom del av planområdet för att projektet ska kunna genomföras. 
 
Under planprocessens gång har Länsstyrelsen i Västerbottens län genom beslut 2011-07-19 upphävt 
strandskyddet inom del av planområdet. De områden som tas i anspråk för bebyggelse och 
anläggningar har redovisats på plankartan med bestämmelsen a1. Resterande områden som är belägna 
inom 100 meter från stranden har även fortsatt bestämmelser om strandskydd.  
 
Följande text har utgjort underlag till länsstyrelsens beslut: 
 
”Miljöbalken 7 kap. 18 § 
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om 
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, eller 
2. området enligt plan- och bygglagen (1987:10) avses att omfattas av en detaljplan och 
a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller 
b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och skyddet har beslutats av någon annan än en 
kommun. 
 
Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att 
ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en 
detaljplan finns i 5 kap. 7 a § plan- och bygglagen. Lag (2009:532).” 
Vad krävs för att strandskyddet ska kunna upphävas? 
Området kommer att omfattas av detaljplan. Länsstyrelsen kan alltså enligt miljöbalken besluta om 
upphävande av strandskyddet för den mark där besökscentrat har planerats om  

det finns särskilda skäl och 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. 

Dispensskäl 
I miljöbalkens kapitel 7 återfinns de skäl som kan föranleda upphävande av strandskydd:  
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
De skäl som kan komma ifråga för naturum Laponia Stora Sjöfallet är två olika: ”5. Behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området” och 
”6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse”.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM�
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Fyller byggande av naturum ett angeläget allmänt intresse? 
Byggandet av naturum Laponia Stora Sjöfallet är ett mycket angeläget intresse. Naturum kommer dels 
att öka förståelsen för och kunskapen om världsarvet Laponia, dels att göra Laponia mer tillgängligt 
för människor. Att detta är ett mycket angeläget intresse valideras dels av världsarvets utnämnande, 
dels av regeringens initiering av Laponiaprocessen.  
 
Placeringen av besökscentrat inom strandskyddszonen är ett resultat av de ambitioner som finns 
avseende dels byggnadens gestaltning, dels hur världsarvet ska visas upp. Byggnadens arkitektur är 
helt anpassad efter platsens förutsättningar. Om byggnaden har placerats i skogen hade besökscentrat 
fått en annan utformning och gestaltning. 
 
Naturum kan i det här fallet sägas bestå av två delar – själva byggnaden, besökscentrat, samt de 
spänger, eldstäder och vindskydd som anordnas runt omkring. 
 
För spängerna, eldstäderna m.m. gäller att det är ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Syftet med anläggningarna är att visa upp världsarvet genom att ge besökare en 
upplevelse och förståelse för världsarvets värden, genom utblickar och visuella upplevelser. 
Utblickarna över landskapet finns endast i strandskyddszonen och det är inte möjligt att förlägga dessa 
någon annanstans. 
 
Det hade varit möjligt att placera byggnaden utanför strandskyddszonen. Placeringen har valts för sitt 
exponerade läge, vilket också exponerar förhållandena på platsen. Byggnaden kommer att vara utsatt 
för väder och vind, snöfickor kommer att bildas under vinterhalvåret som påminner vårens besökare 
om strängare förhållanden. Från byggnaden kommer också utblickar över det förr så storslagna Stora 
Sjöfallet, att ges även för de besökare som inte har möjlighet att ta sig ut själva i naturen. Placeringen 
maximerar funktionen att visa upp världsarvet Laponia. 
 
Ytterligare en fördel med läget är att markingreppen blir mindre än om byggnaden hade blivit uppförd 
i skogsområdet, längre bort från stranden. En av ambitionerna med projektet är att alla anläggningar 
ska kunna monteras ner utan att lämna stora spår i naturen. I den del av strandskyddszonen där 
byggnaden förlagts består marken av blockterräng och det finns relativt litet vegetation.  
 
Anslutning av VA-ledningar till byggnaden kommer att påverka markområdet och den känsliga 
miljön. Avloppet kommer att anslutas till Stora Sjöfallets fjällanläggning. En ny avloppsledning 
kommer att förläggas i jord mellan byggnaden och stranden. Därefter läggs avloppsledningen i rör i 
vattnet.  
 
Åverkan kommer dock att vara mindre (pga. kortare sträcka) än den hade varit om byggnaden förlagts 
i skogen. Det finns goda förutsättningar till återställande av markområdet efter nedmontering av 
byggnaden.  
 
Om byggnaden hade förlagts utanför strandskyddszonen, i tallskogen, hade man naturligtvis varit 
tvungen att fälla träd. Det hade medfört större konsekvenser för den känsliga naturmiljön jämfört med 
den föreslagna placeringen. 
 
Rennäringen påverkas också mindre av ett besökscentrum i det föreslagna läget jämfört med om 
byggnaden hade förlagts längre in i skogen. Renarna rör sig hellre i skogen än längs strandkanten 
varför samebyn har förordat den föreslagna placeringen av besökscentrat. 
 
Anläggandet av naturum Laponia är ett angeläget allmänt intresse. Anläggandet av besökscentra i 
strandskyddszonen är angeläget ur aspekten att maximera funktionen och minimera påverkan på mark 
liksom påverkan på rennäringen. Byggande av naturum Laponia gör det också möjligt för 
rörelsehindrade att komma ut och uppleva det vackra naturlandskapet. 
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Strandskyddets syften 
”Miljöbalken 7 kap. 13 § 
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
   Strandskyddet syftar till att långsiktigt  
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).” 
 
För att strandskyddet ska kunna upphävas inom det område som planeras för byggnader och 
anläggningar måste också intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väga 
tyngre än strandskyddsintresset. 
 
I fallet med naturum vid Stora Sjöfallet, så bedöms inte strandskyddsintresset påverkas negativt. Den 
allemansrättsliga tillgången till strandområdet påverkas inte, eftersom naturum Laponia är en publik 
byggnad. Byggnaden förläggs så att en strandremsa om ca 35 m behålls. Markområdet kring naturum 
Laponia har och kommer fortsatt att ha en öppen karaktär. Området kommer också att bli tillgängligt 
för rörelsehindrade som i vanliga fall har svårt att kunna ta ut i naturen. 
 
Livsvillkoren för djur och växtlivet på land och i vatten påverkas i mycket liten omfattning. Platsen 
där naturum Laponia avses att placeras beskrivs på följande sätt i den naturinventering som har 
upprättats: 
 
”Marken är mycket blockig med stora block. Mellan blocken växer risvegetation samt sly av främst 
glasbjörk men även olika Salix-arter (vide och sälg).”  Naturtypen bedöms inte stämma in på någon 
Natura 2000 kriterierna. Den närmaste är ris- och gräshedar nedanför trädgränsen. Markskiktet är inte 
hävdpräglat så som efterfrågas i Natura 2000 kriterierna. Arterna är triviala, av de karaktärsarter som 
tas upp i N2000 kriterierna återfinns kråkbär, blåbär, lingon och kruståtel. Hävdgynnande arter saknas. 
Tallplantorna är mycket hårt betade av älg.” 
 
Hänsyn har också tagits till rennäringen och placeringen av naturum Laponia har gjorts i samarbete 
med berörd sameby. Byggnadens placering medger även att renar kan passera i strandskyddszonen. 
 
 
 
Rennäring 
Planområdet ingår i riksintresse för rennäring för Sörkaitums sameby. Det ligger strategiskt vid 
flyttleden mellan vinter- och sommarland. Riksintresset gäller både för att området utgör en del av 
samebyns kraftcentrum och för att det är en svår passage.  
 
Sörkaitums sameby har deltagit i arbetet med att utse placeringen av besökscentrat. Den valda 
placeringen bedöms inte påverka bedrivandet av rennäring på ett negativt sätt.  
 
Ett av syftena med naturum Laponia är att berätta och informera om den samiska kulturen och hur 
rennäringen bedrivs i världsarvet. Renar i landskapet kan därför betraktas som en stor tillgång för 
besökare till naturum. Renarna i Sörkaitums sameby är vana vid människor och kommer att utgöra en 
del av den natur- och djurupplevelse som erbjuds besökare i området. Renarna rör sig i området främst 
under hösten, vanligtvis med en topp i november. 
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Mark och natur 
Översiktlig naturinventering har utförts av Länsstyrelsen Norrbottens län. 
 
Vyn från Sjöfallsudden består av fjällandskap samt utsikt över Luleälven. De massiva bergskropparna 
breder ut sig så långt ögat kan nå och omsluter på så vis älven och Sjöfallsudden och bildar ett rum i 
naturlandskapet. Utsikten är storslagen åt samtliga väderstreck och domineras mot norr av det som 
tidigare var Europas största vattenfall, Stora Sjöfallet. 
 
Centralt i planområdet finns gammal tallurskog där tallar upp mot 400-600 år inte är ovanliga. 
Tallurskogen uppvisar en enastående urskogsstruktur med mycket gamla träd och mycket död ved i 
alla former samtidigt som markskiktet innehåller triviala risvegetationsarter. Mycket få vedlevande 
svampar hittades vid fältinventeringen, liksom lavar på träden.  
 
Hela området ligger inom Stora Sjöfallet nationalpark och området är därför skyddat genom 
nationalparksföreskrifter. Träd får inte fällas och ingå åtgärder får vidtas som påverkar marken och 
vegetationen. För att kunna uppföra naturum Laponia krävs dispens från nationalparksföreskrifterna. 
Endast planerade åtgärder som är kopplade till byggprojektet bör tillåtas. Nationalparksföreskrifterna 
är ett starkt grundläggande skydd mot naturmiljön. Det har därför inte ansetts nödvändigt att införa 
särskilda planbestämmelser om skydd av vegetation och naturmiljö enligt PBL:s regelverk. 
 
Längst ute på udden där besökscentrat ska placeras finns öppen rished och silikata hällar samt 
klippbranter. Lavfloran på klipporna visar upp många arter, även om de inte är särskilt ovanliga eller 
känsliga. Här finns även enstaka björkar och markvegetationen består i huvudsak av bärris. Mot 
sjöstranden i väster finns två flacka avsatser, delvis steniga och blockrika. Se figur 5 och 6.  
 

 
Figur 5. Urskogsområde med rik förekomst av död ved. 
 
Planens genomförande innebär att några hårdgjorda ytor kommer att anläggas, t ex vid 
parkeringsplatsen samt tillfartsvägen. Dessa kommer att vara grusade ytor och mängden dagvatten 
som tillskapas är ytterst marginell. Några åtgärder för särskilt omhändertagande av dagvatten är inte 
motiverade i planen. 
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En andra naturinventering har utförts av Enetjärn Natur, daterad 2011-12-13. Naturinventeringen 
stödjer den tidigare översiktliga inventeringen. De värden som framkommit som stora är främst 
tallurskogen där den planerade vägen skall löpa igenom. Slutbedömningen i naturinventeringen är att 
den hänsyn som planen tagit kring vägens dragning är tillräcklig och att naturvärdena inte påverkas 
negativt. Anläggandet av spänger, utsiktsplatser och vindskydd är också positivt och minskar slitaget i 
den känsliga miljön.  
 
 
Service 
Den service som finns i närheten är en restaurang och en liten butik vid Stora Sjöfallets 
fjällanläggning. Vid samma anläggning erbjuds också boende och camping. En ny gångbro och stig 
kommer att anläggas mellan naturum Laponia och fjällanläggningens receptionsbyggnad. 
Anläggningarna kommer på så sätt att utgöra ett komplement till varandra. 
 
 

 
Figur 6. Strandområdet består av block och hällmarker samt spridda fjällbjörkar. 
 
Tillgänglighet 
Parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer att finnas tillgängliga i anslutning till byggnaden. 
Byggnaden tillgänglighetsanpassas enligt gällande byggregler. Området närmast byggnaden kommer 
att spångas. Det blir då möjligt för rörelsehindrade att kunna ta sig ut i naturen och uppleva det vackra 
naturlandskapet i omgivningarna.  
 
Trafik 

Gångtrafik 
I öst-västlig riktning kommer en gångväg att anordnas. Denna avses spångas för att ge hög 
tillgänglighet för funktionshindrade samt för att minska uppkommande slitage i den känsliga naturen. 
Gångvägen är slingrande i landskapet och ansluter till de fornlämningar som finns i närområdet till 
naturumet. Denna stig finns markerad på plankartan. 
 
I nord-sydlig riktning kommer enklare stigar att anordnas. Dessa kommer inte att spångas utan ha mer 
karaktär av naturstigar. Dessa stigar har endast illustrerats på plankartan.  
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Biltrafik 
Planområdet nås via väg 827 som även kallas Vägen Västerut. Infarten är befintlig och kommer endast 
att förbättras. Vägen rustades nyligen upp av Trafikverket fram till Sjöfallshotellet som en del i 
projektet väg 827 - Vägen mellan två världsarv. Fram till Sjöfallshotellet är Vägen Västerut allmän 
väg. Vidare västerut till Ritsem är vägen enskild.  
 
Inom planområdet leder en körbar väg mellan parkeringen och naturum Laponia. Besökare kan lämna 
bilen på parkeringen och promenera till naturum Laponia. Det måste dock finnas möjlighet både för 
varutransporter och för funktionshindrade att angöra besökscentrat och därför har vägen gjorts körbar. 
Vid vägens slut kommer två biluppställningsplatser att finnas och det kommer att finnas möjlighet att 
vända en bil. Detta tillsammans med vägens utformning och tydlig skyltning bör förhindra olovlig 
användning. Vägens läge har inventerats på plats. Inga träd kommer att behöva fällas vid byggande av 
vägen. Inga fornlämningar kommer heller att beröras av vägdragningen. Vägen utformas som en smal 
grusväg som letar sig fram och anpassar sig till terrängens formationer. Inga slänter behöver heller 
anläggas. Vägen har också anpassats för att möjliggöra transporten av de husdelar som avses byggas 
på annan plats och därefter sammanfogas på den avsedda platsen.  
Buss 
Norrbottens Länstrafik trafikerar sträckan Gällivare – Stora Sjöfallet – Ritsem med dagliga turer under 
vissa delar av året. Under högsäsong, på sommaren, trafikeras sträckan med två avgångar per dag. 
Idag finns närmaste busshållplats vid Stora Sjöfallets fjällanläggning.  
 
 
 

 
Figur 7. Besökare parkerar bilen på anlagd parkeringsplats närmast den allmänna vägen. De vandrar längs den 
grusade bilvägen fram till naturum Laponia. Det går också att nå besökscentrat via gångbro från Stora 
Sjöfallets fjällanläggning och stigar genom skogen 
 
Parkering 
Idag finns en stor grusplan vid väg 827 i höjd med det planerade besökscentrat. Grusplanen är en rest 
från uppbyggnaden av Vietas kraftstation och har tidigare använts för en bensinstation och som 
landningsplats för helikoptrar. 
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På den södra delen av grusplanen kommer en parkeringsplats att anordnas. Parkeringsytan kommer att 
förskönas och få en tydligare struktur. En stenmur kommer anläggas som leder in biltrafiken i området 
och anger körriktningen. Den norra delen av grusytan får vara kvar och kan användas som 
reservparkering vid större evenemang. 
 
Parkeringen ingår i kvartersmarken vilket innebär att fastighetsägaren har ansvar för drift, skötsel och 
underhåll.  
 
Byggherrens avsikt är att det ska finnas plats för besökare till naturum Laponia att parkera personbilar, 
skotrar och bussar. Det kommer att finnas några motorvärmarstolpar avsedda för personalen. 
Parkeringsplatsen är tillräckligt stor för att klara behovet under normala förhållanden. Många besökare 
förväntas att parkera vid Sjöfallets fjällanläggning och via gångbron besöka naturum Laponia. 
 
Två biluppställningsplatser kommer att anordnas vid naturum Laponia för varutransporter och för 
funktionshindrade. 
Snöskoter 
Snöskoteråkare får rätt att nyttja parkeringsplatsen vintertid. En led in till parkeringen redovisas i 
södra delen av planområdet.  
Flygtrafik 
Helikopterföretaget Fiskflyg AB har sin bas vid Lappviken, strax söder om planområdet. Företaget 
erbjuder taxiflygningar och persontransporter från Lappviken. Verksamheten omfattar även 
rovdjursinventeringar, godstransporter och rendrivning. Flygtrafiken sker i huvudsak under 
sommarperioden, från midsommar/slutet av juni till slutet av september. Ibland, vid enstaka tillfällen, 
sker flygningar även vintertid.  
 
Flygverksamheten vid Fiskflyg uppgår till 1680 flygrörelser per kalenderår. (En flygrörelse är en start 
eller en landning. 1680 flygrörelser innebär alltså 840 starter och landningar.) Flygningarna sker 
främst under dagtid, men även periodvis nattetid, t ex i samband med kalvmärkning. 
 
Det är svårt att förutse hur antalet flygrörelser förändras efter att Naturum Laponia byggs. Företaget 
vill gärna utöka sin verksamhet och antalet kunder. Men de vet inte hur det kommer att se ut i 
framtiden.  
 
Helikopterverksamheten är anmälningspliktig och klassad som 63.50 C-verksamhet enligt ett beslut av 
Miljö- och byggkontoret, Gällivare kommun 2010-02-15. Verksamhetskoden 63.50 avser ”Flygplats 
för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.” (Förordning 
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 
 
Risker och störningar 

Flygbuller 
Fiskflyg har en av sina tre flygvägar över udden där naturum Laponia ska placeras. Detta kan 
eventuellt leda till vissa störningar för dem som besöker platsen. Personal och besökare som vistas 
inomhus kommer inte att störas av flygbullret i någon större omfattning, men de som vistas utomhus 
kan tillfälligt störas av höga ljudnivåer som uppkommer vid start och landning.  
 
Flygriktningarna för start och landning är fastställda i flygtillståndet. Avståndet mellan naturum 
(huvudbyggnaden) och Fiskflygs anläggning är ca 600 meter.  
 
Eftersom inga bullermätningar har utförts på platsen kan endast en generell uppskattning av 
bullernivåerna uppskattas.  
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Luftfartsverkets analyser visar att bullernivån från en helikopter (överflygning på låg höjd - ca 600 
meter) kan uppgå till 60–75 dBA på marken. Utanför tätbebyggelse är minimiflyghöjden generellt 150 
meter över hinder utom vid start och landning. (Källa:  http://www.miljomal.se/ Systemsidor 
/Indikatorsida/Fordjupning/?iid=36&pl=1&t=Land&l=SE) 
 
Enligt Försvarsmaktens redovisning av momentana ljudnivåer vid flygning är ljudnivån på mark vid 
överflygning med helikopter (flyghöjd 50-100 meter) 80-90 dBA. (Källa: Tabell sammanställning av 
typiska ljudnivåer från flygverksamhet, tillståndsansökan för Bodens Södra skjutfält 2008-06-19). 
 

Riktvärden för flygtrafikbuller 
Riksdagen antog i mars 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter 
(proposition 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden avser trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur. (Källa: Faktaunderlag – flygbuller i planeringen Boverket 2009) 
 
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 
Boverkets allmänna råd gäller vid planering och bygglovprövning för nya bostäder:  

• Bebyggelsen ska kunna placeras och utformas så att maximalnivån 70 dBA inte överskrids 
utomhus vid byggnadens fasader mer än 30 gånger per dag/kväll.  

• Bebyggelsen ska kunna placeras och utformas så att maximalnivån 70 dBA inte överskrids 
utomhus vid byggnadens fasader mer än tre gånger per årsmedelnatt.  

(Källa: Flygbuller i planeringen Boverket Allmänna råd 2009:1) 
 
Naturvårdsverket har i allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av 
flygplatser (NFS 2008:6) angett riktvärden för buller från flygtrafik. Följande riktvärden bör tillämpas 
vid bedömning av lämplig begränsning av buller från flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från 
en flygplats. 
 

 
 
Buller mäts i ekvivalent nivå och i maximalnivå. Ekvivalent ljudnivå är en medelnivå för ljud under en 
bestämd tidsperiod, i de flesta fall ett dygn. Denna nivå tillämpas oftast vid buller orsakad av biltrafik, 
med en hög frekvens av trafikrörelser. Maximalnivå är den högsta förekommande ljudnivån vid en 
flygpassage. Denna nivå tillämpas vid enstaka bullerhändelser som till exempel flygtrafik.  
 

http://www.miljomal.se/%20Systemsidor�
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Begreppet FBN är ett viktat värde över dygnet där tidpunkten för bullerhändelserna vägs in på så sätt 
att en bullerhändelse kvällstid (kl. 19–22) räknas som 3 bullerhändelser dagtid och en bullerhändelse 
nattetid (kl. 22–07) räknas som 10 bullerhändelser dagtid.  

Riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för boende, vård och undervisning  
Naturvårdsverket har för trafikbuller i andra miljöer än för boende, vård och undervisning föreslagit 
riktvärdet 40 dBA ekvivalentnivå inomhus dagtid (kl. 06–18). Riktvärdet kan användas i arbetslokaler 
för tyst verksamhet. (Källa: ”Riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för boende, vård och 
undervisning” Naturvårdsverket 2003) 

Inomhusbuller 
Socialstyrelsen ger i sina allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) rekommendationer till stöd 
för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken.  
De allmänna råden gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. De gäller även för lokaler 
för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.  
Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger.  
(Källa: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-6) 
 
Maximalt ljud  LAFmax

1  45 dB 
Ekvivalent ljud  LAeqT

2  30 dB 
Ljud med hörbara tonkomponenter  LAeqT  25 dB 
Ljud från musikanläggningar  LAeqT  25 dB 
1 Den högsta A-vägda ljudnivån. 2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).   

Bedömning av uppfyllande av riktvärden 
Samtliga riktvärden för buller gäller vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad och/eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Det finns inga riktvärden för buller för 
utställningsbyggnader, besökcentra eller museum. Naturum Laponia ska användas som 
utställningsbyggnad och besökscentrum. Verksamheten bör kunna jämställas med ett museum och den 
omfattas därför inte av Boverkets eller Naturvårdsverkets allmänna råd enligt ovan.  
 
Byggnaden kan heller inte anses tillhöra kategorin undervisningslokal, då det inte handlar om en skola 
eller en förskola, där människor vistas dagligen i samband med undervisning. Det finns möjlighet att 
anordna föreläsningar i naturums lokaler, men detta kommer i så fall att ske vid enstaka tillfällen.  
Besökare kan förväntas vistas i eller omkring naturum några timmar eller kanske en dag. För ett fåtal 
personer kommer naturum Laponia att vara en temporär arbetsplats.  

Mätetal för bedömning av ljudkvalitet  
Naturvårdsverket har också föreslagit mätetal för bedömning av ljudkvalitet i natur- och 
kulturområden utanför tätorter: 
 

Områden helt utan samhällsbuller: Värdet 40 dBA – mätt som ekvivalentnivån för den 
enskilda bullerhändelsen – bör inte få överskridas mer än 10 min per vecka.  
 
Områden med mycket begränsat samhällsbuller: Värdet 40 dBA – mätt som ekvivalentnivån 
för den enskilda bullerhändelsen – bör inte få överskridas mer än 5 min per dag.  

 
Mätetalen kan, till skillnad från riktvärdena, användas för alla typer av buller. De ska användas som 
underlag för framtida fysisk planering, kunna användas i kartläggning och inventering av befintliga 
miljöer och vara vägledande för bedömning av områdets kvalitet. Värdena avser god miljökvalitet och 
ska kunna användas för att definiera ”försumbart buller” i bl a miljökvalitetsmålet Storslagen 
fjällmiljö.  

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-6�
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Bedömning av uppfyllande av mätetal för bedömning av ljudkvalitet  
Enligt definitionen för ”Områden med mycket begränsad förekomst av samhällsbuller”, ingår bl a de 
mer tillgängliga delarna av fjällkedjan, nära fjällstationer och större leder. Det är vanligen områden 
med stora natur- och kulturvärden och som är av riksintresse för friluftslivet.  
(Källa: ”Riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för boende, vård och undervisning” 
Naturvårdsverket 2003) 
 
Området kring Stora Sjöfallet kan inte räknas som ett område varken helt utan samhällsbuller eller 
med mycket begränsad förekomst av samhällsbuller. Samhällsbuller uppstår varje dag från de 
verksamheter som bedrivs i området och från den allmänna vägen. Området trafikeras dagligen av 
personbilar, bussar, skotrar och helikopter. 

Bedömning av påverkan av flygbuller inom planområdet 
Avståndet mellan naturrum och Fiskflygs anläggning kan medföra en betydande dämpning av 
ljudnivåerna som uppstår vid start- och landning. 
 
Flygtrafiken kan inte förväntas störa inomhusbesökare i någon nämnvärd utsträckning. Alla stora 
fönsterpartier i fasad kommer att dämpa ca 35 dBA. Inomhusnivåerna hamnar då på ca 30-55 dBA 
(beroende på flyghöjd), vilket motsvarar ljudnivåer motsvarande viskning eller normal samtalston.  
 
Externt flygbuller kan påverka naturupplevelsen för de som vistas utomhus. Besökare till naturum 
vistas endast temporärt på platsen och kan därför inte rimligen ta skada av tillfälligt flygbuller.  
 
Ett naturum kan jämställas med ett museum och omfattas därför inte av Naturvårdsverkets allmänna 
råd om riktvärden för flygtrafikbuller från flygplatser. Etablering av ett naturum i området kommer 
därför inte ur bullersynpunkt att få några konsekvenser som hämmar flygtrafiken. Nyttan med 
helikoptertrafiken i området bedöms vara mycket större än de eventuella olägenheter den kan skapa 
för de människor som vistas i området.  
 
Den samlade bedömningen är att det buller som alstras av helikoptertrafiken inte utgör något hinder 
för detaljplanens genomförande. Den planerade verksamheten vid naturum Laponia bedöms inte heller 
medföra inskränkningar för Fiskflygs verksamhet. 
 
Miljö- och riskfaktorer 

Förorenad mark 
Grontmij AB har på uppdrag av SPIMFAB undersökt om det finns föroreningar i mark och 
grundvatten på den södra grusytan (parkeringsytan) inom planområdet. Anledningen till att marken 
undersökts är att det under åren 1965-1976, under byggandet av Vietas kraftstation, pågick 
detaljistförsäljning av bränsle till vägtrafikfordon på platsen. 
 
Undersökningarna har inte visat på någon förorening överstigande gällande riktvärden för ”mindre 
känslig markanvändning” varför inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga. 
 
Markkvaliteten ”mindre känslig markanvändning”, MKM, begränsar val av markanvändning. Att 
riktvärden för MKM uppfylls bedöms förenligt med den av planen reglerade användningen. De 
grupper som exponeras kommer endast att vistas tillfälligt på parkeringsytan.  
 
Brandskydd 
Vid händelse av brand i byggnaden är räddningstjänstens insatstid utöver det normala och därför måste 
utrymning kunna ske utan räddningstjänstens hjälp. Byggnaden tillåts uppföras i en våning och 
markkontakt kommer därför att kunna erhållas via flera utrymningsvägar, via dörrar och fönster. 
Någon särskild planbestämmelse kring brandsäkerhet bedöms inte nödvändig. 
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Teknisk försörjning 
Naturum Laponia kommer att anslutas till Stora Sjöfallets fjällanläggnings va-anläggning. Kapaciteten 
är i dagsläget god, både när det gäller vattenförsörjning och avloppsrening.  
 
En ny va-ledning dras från naturum Laponia till avloppsreningsverket på norra sidan av Vietasätno. 
Ledningsdragningen uppgår till ca 740 meter varav 350 meter i vatten och resterande 390 meter i jord. 
Cirka 40 meter av landområdet inom nationalparken påverkas av den nya ledningsdragningen mellan 
besökscentrat och stranden. En rörgrav anläggs med ca 0,5 meters djup. Marken och ledningsnäten 
isoleras och förses eventuellt med värmekabel. Marken ska återställas med naturliga material lika 
omgivande markskikt för att dölja det sår som uppstår i den värdefulla naturmiljön pga. 
ledningsdragningen. En stor del av det påverkade markområdet kommer sedan att överbyggas med 
träterrasser, se figur 3. 
 
Arbete i vattenområde kräver tillstånd. Se genomförandebeskrivning. 
 
I vattnet förankras ledningen med betongblock på sjöbotten. En tank installeras vid byggnaden och 
avloppet pumpas över till avloppsreningsverket. En avloppspumpstation anläggs på andra sida av 
vattendraget i anslutning till Stora Sjöfallets fjällanläggnings reningsverk.  Avloppsledningen kan 
renspolas inför säsongsstängning av besökscentrat. 
 
Till byggnaden ansluts även el och tele. En elledning dras fram längs den nya vägen och ansluts till 
byggnaden. 
 
Byggnaden kommer att värmas upp genom ett bergvärmesystem. Ett borrhål för bergvärme kommer 
att tas upp under byggtiden. 
 
Vid parkeringsplatsen uppförs en byggnad för lagring av avfall innan kommunalt omhändertagande 
sker.  
 
Vid händelse av brand i byggnaden är räddningstjänstens insatstid utöver det normala och därför måste 
utrymning kunna ske utan räddningstjänstens hjälp. Byggnaden tillåts uppföras i en våning och 
markkontakt kommer därför att kunna erhållas via flera utrymningsvägar, via dörrar och fönster. 
Någon särskild planbestämmelse kring brandsäkerhet bedöms inte nödvändig. 
 
Området korsas av två teleledningar. Ingen av dessa kommer att beröras av byggnationer. Om det blir 
aktuellt att flytta någon av dessa på grund av t ex urgrävning för parkeringsplatsen så måste 
exploatören kontakta ledningsägaren och begära att dessa flyttas.  
 
Konsekvenser 
Planens genomförande bedöms ge liten påverkan på Riksdagens miljömål. Miljömålet God bebyggd 
miljö påverkas positivt. Det finns höga ambitioner med projektet och via en arkitekttävling har 
vinnande bidrag utsetts. 
 
Landskapsbilden påverkas när en ny byggnad uppförs i nationalparken. Byggnaden kommer att 
anpassas till landskapet, naturmiljön och platsens förutsättningar. 
 
I området finns några fornlämningar. På plankartan redovisas ett skyddsområde för 
fornlämningsområdet. Liten påverkan på kulturmiljön kan förväntas, eftersom den planerade vägens 
sträckning har inventerats på plats och skett i samråd med kulturmiljöenheten på länsstyrelsen. 
 
Växt och djurlivet i området kan påverkas i måttlig utsträckning. En offentlig byggnad i området 
lockar till sig fler besökare. Mer människor kommer att röra sig i området under sommarhalvåret. 
Markslitaget i området kan öka. För att minimera riskerna kommer besökarna att ledas till målpunkter 
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via tydligt markerade stigar och gångstråk. Inom strandområdet kommer dessa att spångas för att 
minimera slitaget på markvegetationen.  
 
Marken kommer att påverkas vid byggnation och uppförande av byggnaden. Byggnaden kommer att 
placeras på plintgrund. Om verksamheten upphör ska byggnaden kunna monteras ner och platsen 
återställas i någorlunda ursprungligt skick. Störst påverkan blir det vid anslutning av tekniska 
ledningsnät, som vatten, avlopp och värme till den planerade byggnaden. En ny ledningsgrav måste 
anläggas mellan byggnaden och vattnet. Grävningen kommer att påverka det känsliga markområdet 
som består av block- och hällmarker. Det är viktigt att återställa markområdet och försöka kamouflera 
ingreppet på naturmiljön. Det mest påverkade markområdet kommer dock att till största delen 
överbyggas med träterrasser. 
 
En ny gångbro kommer att anläggas mellan Sjöfallets fjällanläggning och planområdet. Troligtvis 
kommer en prefabricerad gångbro att köpas in och monteras på plats när fundamenten är byggda. 
Gångbron uppförs som en hängbro med brofundamenten placerade på land på ömse sidor om 
Vietasätno. Troligtvis kommer inte vattendraget att påverkas negativt. Marken kommer att påverkas i 
samband med byggande av brofundament. Landskapbilden kommer att påverkas eftersom gångbron 
placeras parallellt med vägbron nedströms älven. Platsen är dessutom exponerad och välbesökt 
eftersom den ligger nära receptionen till Sjöfallets fjällanläggning. 
 
Det rörliga friluftslivet kommer att påverkas både positivt och negativt. Syftet med naturum Laponia 
är att informera och inspirera till vandringar i fjällvärlden. Intresset för Laponia och den unika miljön 
som finns i närområdet kan komma att öka.  Lokalt kommer dock platsen att förändras när en offentlig 
byggnad uppförs i området. Viljan att naturcampa i området kan komma att minska. Området är dock 
inte så attraktivt för naturcamping eftersom det är svårt att hitta rinnande vatten i området.  
 
Rennäringen påverkas i mindre utsträckning. Planområdet används främst av rennäringen under 
vinterhalvåret och då kommer få besökare till området. Under vintern kommer öppethållande av 
naturum Laponia vara begränsat. 
 
Utredningsområdet berör många riksintressen. Området ligger i en nationalpark och inom Natura 2000 
område. I området finns fjällnära urskog som aldrig har varit påverkad av skogsbruk. En ny 
transportväg kommer att anläggas genom skogen. Stor hänsyn och varsamhet måste iakttas när vägen 
byggs. Samråd har skett med länsstyrelsens kulturmiljöenhet angående förekomst av fornlämningar.  
 
Liten påverkan på riksintressena kan förväntas eftersom vägdragningen kommer att ske med största 
möjliga hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som finns i området. Endast ett fåtal träd kommer 
att behöva avverkas vid uppförande av byggnaden till följd av exploateringen. Dessa träd består av 
björkar i strandområdet som inte har så högt naturvärde. 
 
Planens genomförande leder inte till någon åtgärd eller byggnation som motverkar jämställdhet mellan 
man och kvinna. Planen motverkar heller inte att trygghet kan upplevas och erhållas inom området. 
 
Administrativa frågor 
Planens genomförandetid är fem år. Strandskyddet är upphävt inom en begränsad del av planområdet 
genom beslut 2011-07-19 upphävt strandskyddet inom del av planområdet. Det område som 
ianspråktas för bebyggelse och anläggningar redovisas på plankartan med bestämmelse a1. 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten har även genom beslut 2011-10-17 gjort bedömningen att inget tillstånd 
behövs för uppförande av naturum inom Natura 2000 område Stora Sjöfallet enligt varken 7 kap 28a 
eller 28b §§. Vidare har länsstyrelsen i samma beslut beviljat dispens från nationalparksföreskrifterna 
att enligt 5 § nationalparksförordningen för anläggande av naturum med vissa angivna villkor i 
beslutet. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Arbetet med planhandlingarna har utförts av MAF Arkitektkontor AB på uppdrag av Gällivare 
kommun. Marie Björklund Länsstyrelsen är projektledare för besöksmålet Världsarvet Laponia och 
har utfört naturinventeringen. Ansvarig arkitekt Jonas Edblad, Wingårdhs Arkitektkontor AB, 
landskap Anders Jönsson och Stina Elofsson, Andersson och Jönsson Landskapsarkitekter AB. Mikael 
Nilsson, Hifab är byggprojektledare till naturum Laponia. Planhandlingarna har upprättats i samråd 
med kommunens tjänstemän på Miljö- och Byggnämnden. 
 
 
MAF Arkitektkontor AB, Luleå 
 
Upprättad 13 januari 2012 
 
 
Planförfattare:    
 
 
  Mats Sandqvist  
  Planarkitekt  
  MAF Arkitektkontor  
     Mia Persson 
     Arkitekt SAR 
     MAF Arkitektkontor  
 
 
  Sture Sundquist 
  Miljö och byggchef 
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