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INLEDNING 
Syftet med ändringen av detaljplanen för del av Gällivare 81:4 (2) är att möjliggöra 
uppförande av nytt församlingshem som kan möta verksamhetens behov och 
moderna utformningskrav. Syftet med gällande stadsplan var att möjliggöra 
uppförande av församlingshem i anslutning till Gällivare kyrka.   
 
Denna planbeskrivning behandlar bara ändringen av detaljplanen. 
Planbeskrivningen ska därför läsas tillsammans med planbeskrivningen för 
Stadsplan för kv. Kyrkan m.m. 1963 (25-GÄS-92). Denna planbeskrivning blir en 
bilaga till gällande planbeskrivning när detaljplaneändringen vunnit laga kraft. 
 

HANDLINGAR 
I planen ingår följande handlingar: 
 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Undersökning för MKB  

• Fastighetsförteckning 
 
Planen har upprättats i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) med 
standardförfarande. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan är vägledande.  
 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justeringar av 
bestämmelser. Det kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och 
hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid 
upprättandet av en ny plan. Det borde därför i de allra flesta fall innebära att 
standardförfarandet är tillräckligt och att ett utökat förfarande inte behöver 
användas. 
 
En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet av den ursprungliga 
detaljplanen. Ändringar som innebär en betydande miljöpåverkan, har betydande 
intresse för allmänheten eller är i strid med översiktsplanen är sannolikt för 
omfattande för att behandlas som en ändring av detaljplan. 
 
Ändringarna bedöms: 
 

• Inrymmas i syftet för gällande detaljplan. 

• Inte leda till betydande miljöpåverkan 

• Inte ha betydande intresse för allmänheten 

• Inte strida med översiktsplanen 
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PLANPROCESSEN 
Planändringen handläggs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen 
(2010:900). Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). 
Förfarandets olika steg redovisas nedan: 
 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och 
synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Dialog förs med 
länsstyrelsen, berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och 
boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
 
Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter 
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 
Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen, men bedöms öka 
tydligheten inför granskningen. 
 
Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta 
planförslaget granskas under minst 3 veckor. Inför granskningen ska 
kommunen underrätta de som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, 
boende och övriga som har yttrat sig under samrådet. Den som vill lämna 
synpunkter ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen 
endast göra mindre ändringar av planen. Om förslaget  
ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras. 
 
Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna 
synpunkter tillsammans med kommunens förslag till eventuella revideringar i 
ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i 
granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Handlingarna 
revideras då det bedöms vara relevant. 
 
Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 
 
Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet 
vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov/ändrad användning kan därefter 
medges. 
 

Om ingen i samrådskretsen har några invändningar mot planförslaget under 
samrådet och planförslaget inte ändras efter samrådet så kommer ett begränsat 
standardförfarande att användas. Det innebär att detaljplanen antas efter samråd 
utan att bli föremål för underrättelse och granskning. 
 

  
Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött)  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförande av nytt församlingshem som 
kan möta verksamhetens behov och moderna utformningskrav. 
 
Samhällsomvandlingen i Gällivare medför att Svenska kyrkans verksamhet i 
Malmberget måste flyttas. Kyrkan önskar därför att slå samman sina verksamheter i 
församlingshemmet som finns i Gällivare. Sammanslagningen kräver att byggnad 
anpassas för att uppfylla dagens utformningskrav vad gäller krav på isolering, 
våningshöjder och utrymmen för teknik (ventilation) etc. Svenska kyrkan avser att 
riva befintlig byggnad och uppföra en ny, något större och mer välplanerad byggnad 
för verksamhetens behov. Aktuell ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra 
detta. 
 

PLANDATA 
 

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planändringen berör fastigheten Gällivare 81:4 (2), om cirka 3200 kvm, då det är 
inom denna fastighet som församlingshemmet ligger. Svenska kyrkan äger aktuell 
fastighet.  
 
 

  
Översiktskarta, området som är aktuellt för ändring (fastigheten Gällivare 81:4(2)) markeras 
ungefärligen med rött (Kartunderlag Metria 2021-04-01) 
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Fastighetskarta på ortofoto, fastigheten Gällivare 81:4(2) markeras med rött (Kartunderlag Metria 
2021-04-01) 

 

TIDIGARE BESLUT 
 

RENNÄRING  
Planområdet ligger inom Unna tjerusj sameby. Planändringen bedöms inte påverka 
rennäringen då planområdet ligger centralt i Gällivare tätort samt sedan tidigare är 
bebyggt.  
 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
I den fördjupade översiktsplanen för Gällivare (Malmberget och Koskullskulle 2014–
2032, antagen 2014), pekas aktuellt planområde ut för centrum.  
 
Planändringen bedöms vara förenligt med kommunens övergripande planering då 
det finns en gällande detaljplan som medger församlingshem. 
 

PROGRAM 
Gällivare kommun har tagit fram övergripande planer och program för den fortsatta 
utvecklingen. Underlagen ska användas som stöd vid planering och gestaltning och 
fungera som riktlinjer för att uppnå Nya Gällivares identitet som en hållbar och 
nyskapande stad:  
 

• Grön-, blå- och vitstrukturplan, antagen 2016-02-08  
• Gestaltningsprogram för Gällivare tätort 2015-01-26  

• Centrumprogram, Dundret City, maestro management, 2014. 

• Utvecklingsplan för Gällivare centrum, 2019-06-10.  
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Planändringen berörs inte av framtagna planer och program då syftet med ändringen 
endast är att möjliggöra en högre byggnad (cirka 3 meter högre nockhöjd) och en 
marginell utökning av byggrätten. Frågor om placering, markens lämplighet, 
markanvändning, utformning m.m. har redan prövats i gällande detaljplan.  
 

 
DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER 
Gällande detaljplan (Stadsplan för kv. Kyrkan m.m. 1963) reglerar 
markanvändningen församlingshem för aktuellt område. Området får bebyggas med 
en byggnadshöjd om 4 meter. Några andra utformningsbestämmelser regleras inte. 
Byggrätten avgränsas genom mark som inte får bebyggas (prickad mark i 
plankartan). Hela fastigheten är prickad förutom ytan som upptas av  
befintligt församlingshem (cirka 1050 kvm byggnadsarea).  
 
Parallellt med fastighetsgränsen i öster går en genomfartsgata från Lasarettsgatan i 
norr till Prästgatan i söder. Gatan ligger inom kvartersmark och är inte en allmän 
väg.  
 
 

 
Utdrag gällande plankarta, området som berörs av ändring markeras med rött 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 

EXPLOATERING 
Aktuellt område är sedan tidigare bebyggt med församlingshemmet som har en 
byggnadsarea (BYA) om cirka 1000 m2. Byggnaden är uppförd med sadeltak i en 
våning med en högre del mot Lasarettsgatan i norr. Den högsta nockhöjden på 
befintlig byggnad ligger idag på cirka +372 meter (RH2000). Marken inom 
fastigheten sluttar från öster till väster varför delar av byggnaden är uppförd med 
suterräng. Det finns tre entréer till befintligt församlingshem i öster mot Gällivare 
kyrka. Mellan församlingshemmet och kyrkmuren kring kyrktomten har kyrkan en 
genomfartsgata som sträcker sig från Lasarettsgatan i norr till Prästgatan i söder.  
 
Gällande detaljplan reglerar exploateringsgrad genom mark som inte får bebyggas 
(prickad mark i plankartan). Yta för byggrätt är cirka 1050 m2 och utgörs därmed i 
princip av befintligt församlingshem. Hela fastigheten är cirka 3200 m2 vilket betyder 
en exploateringsgrad om cirka 33%. 
 
 

 
Ortofoto med fastighetsgränser, fastigheten Gällivare 81:4 (2) markeras med rött (Källa: 
lantmäteriet.se 2021-04-19)  
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Foto (från Lasarettsgatan) på framsidan av befintligt församlingshem (Foto: Tyréns AB 2021-04-
20)  

 

 
Foto (från sydost) på befintligt församlingshem (Fotot: Tyréns AB 2020-10-05)  

 

 
Foto (från väster) på baksidan befintligt församlingshem (Fotot: Tyréns AB 2020-10-05)  
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Ändrad egenskapsbestämmelse för kvartersmark inom ändringsområdet  
Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförande av nytt församlingshem som 
kan möta verksamhetens behov och moderna utformningskrav. För att möjliggöra 
aktuell utveckling föreslås ändring av följande egenskapsbestämmelser:  
 
 
 Marken får inte förses med byggnad (6 meter mot gata och 4 

meter mot övriga fastighetsgränser) för att säkerställa att 
byggnader inte placeras för nära gata/andra fastigheter.  
 
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (RH2000). 
Marknivån mot Lasarettsgatan och genomfartsgatan ligger 
på cirka + 364 meter (RH2000).  
 
 

En sammanslagning av kyrkans verksamheter kräver att byggnad anpassas för att 
uppfylla dagens utformningskrav vad gäller krav på isolering, våningshöjder och 
utrymmen för teknik (ventilation) etc. En högre byggnad kommer av den 
anledningen att krävas. Nytt församlingshem avses uppföras med sadeltak samt 
pulpettak med en variation i höjder, se fasadskisser nedan. Nockhöjden som regleras 
är för att inrymma den högre entrén.  
 
Aktuell fastighet är kuperad vilket kan försvåra vid beräkning av byggnadshöjd. För 
att tydliggöra höjden samt för att underlätta vid bygglov regleras istället en högsta 
nockhöjd om + 375 meter (RH2000). Detta möjliggör för en nockhöjd om 11 meter, 
vilket är 3 meter högre än befintlig byggnad. Då ny byggnad avses uppföras med en 
variation i höjd, likt befintligt församlingshem, kommer endast en liten del av 
byggnaden tangera den högsta möjliga nockhöjden. Större del av bygganden kommer 
i övrigt att uppföras med en nockhöjd om cirka 7 meter.  
 
Nytt församlingshem kommer ytmässigt inte att bli så mycket större än befintlig 
byggnad. För att ändå skapa ett flexiblare nyttjande av fastigheten föreslås del av den 
mark som inte får bebyggas (prickad mark i plankartan) tas bort. Byggrätten inom 
fastigheten blir därmed med cirka 2000 m2, en exploateringsgrad på 62,5 %. 
Genomfartsgatan som går parallellt med fastighetsgränsen i öster kommer att vara 
kvar och inryms inom den mark som fortsatt inte får bebyggas (prickad mark i 
plankartan).  

 

 
Fasadskisser nytt församlingshem (ej skalenliga) 
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
 

KAPITEL 3, MILJÖBALKEN 
Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark- och 
vattenområden. Aktuellt planområde ligger inom eller i anslutning mot 
riksintresseområde för:  

 

• Totalförsvaret (Lågflygningsområde med påverkansområde) enligt MB 3 
kap. 9 §. Hela planområdet och stora delar av Norrbottens inland ligger inom 
område med särskilt behov av hinderfrihet (öppna områden).  
 

• Område för ändring berörs inte av några särskilt utpekade kulturvärden eller 
fornlämningar men ligger i anslutning till Gällivare kyrka som är skyddad 
enligt kulturmiljölagen.  
 

Totalförsvaret (Lågflygningsområde med påverkansområde)  
Försvarsmaktens lågflygningsområden utgör område av betydelse för totalförsvarets 
militära del. Försvarsmakten ska remitteras alla objekt högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset då högsta tillåtna nockhöjd är + 375 
meter (RH2000).  
 

Kulturmiljö 
Gällivare kyrka och kyrkotomten är skyddas enligt kulturmiljölagen och för 
eventuella ändringar krävs tillstånd. Gällande detaljplan reglerar en byggnadshöjd 
om 10,6 meter för Gällivare kyrka, kyrkans nockhöjd är cirka 23 meter.  
 
Församlingshemmet, som berörs av aktuell planändring, ligger inte inom någon 
utpekad kulturmiljö. Gällande detaljplan reglerar inga utformningsbestämmelser för 
församlingshemmet annat än byggnadshöjd 4 meter. Planändringen kommer att 
innebära en marginell utökning av byggrätten och möjliggöra för en nockhöjd om + 
375 meter (RH2000). Detta innebär cirka 11 meter nockhöjd, vilket är 3 meter högre 
än befintligt församlingshem. Gällivare kyrka kommer, efter att nytt församlingshem 
uppförts, fortsatt ha en högre nockhöjd (cirka 12 meter) än församlingshemmet.  
 
En ökning av nockhöjden med 3 meter, som planändringen möjliggör, bedöms inte 
påverka kulturmiljön på ett betydande sätt. Utformningsfrågor regleras på samma 
sätt som tidigare. Bedömning av kommande utformning måste ske i bygglovsskedet 
och anpassning ska ske enligt bedömning och med stöd av gällande lagstiftning. I 
PBL (plan- och bygglagen) regleras bland annat att bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 
kap. 6 § PBL, 8 kap. 9 §, 14 § och 17 § PBL).  
 

Plan och bygglag 2 kap 6 § - Vid planläggning, i ärenden om bygglov 
och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag 
ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 



 11 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan […].  
 
Plan och bygglag 8 kap 9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska 
ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen […].  
 
Plan och bygglag 8 kap 14 § - […] Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.  
 
Plan och bygglag 8 kap 17 § - Ändring av en byggnad och flyttning av 
en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.  

 
Vid bygglovssked bör kommunen anlita någon med byggnadsantikvarisk kompetens 
som medverkar i utformningen.  
 
Ändring av detaljplan bedöms vara förenlig med miljöbalkens 3:e kapitel 
(grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden). 
 

KAPITEL 4, MILJÖBALKEN 
Miljöbalken kapitel 4 innehåller särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden, planområdet omfattas inte av 4:e kapitlet. 
 

KAPITEL 5, MILJÖBALKEN 
Det 5 kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning. Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att komma till rätta med 
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel trafik och jordbruk. En 
MKN kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, 
mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  
 
MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag 
MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i 
vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) 
olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för 
omgivningsbuller (SFS 2004:675). 
 

MKN för utomhusluft 
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid 
och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 
 
Omfördelning av trafik bedöms bli obetydande i sammanhanget. MKN riskerar 
därmed inte att överskridas på grund av detaljplanens genomförande. Planförslaget 
bedöms snarare bidra till möjligheten för ökad gång- och cykelanvändning inom 
tätorten. 
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Tillkommande trafik bedöms bli obetyande i sammanhanget. MKN riskerar därmed 
inte att överskridas på grund av planändringens genomförande. 
 

MKN för vattenförekomster 
Vattenmyndigheterna (5 stycken) har det övergripande ansvaret att se till att EU:s 
ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Grundvatten, sjöar, 
vattendrag och kustvatten har delats in i vattenförekomster för vilka bedömning har 
skett vilken ekologisk, kemisk eller kvantitativ status som vattnet har och vilka krav 
som ställs för att kunna upprätthålla och förbättra denna status. 
 
Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela 
Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens 
län har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. Vattendistriktet beslutade i december 
2016 om (nya) MKN, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för åren 2016-2021. 
Beslutande MKN innebär kortfattat att alla ytvattenförekomster ska uppnå eller 
behålla hög eller god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus samt att alla 
grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla god kvantitativ status och god 
kemisk grundvattenstatus (om inte undantag har meddelats). Yt- och 
grundvattenstatusen får generellt inte försämras. 
 
Inget av distriktets vatten uppnår god kemisk status till följd av storskalig och 
långväga spridning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE, används 
bland annat som flamskyddsmedel), vilka sprids till miljön via läckage från varor, 
avfallsupplag med mera. Bortsett från dessa är det ett femtiotal vattendrag, sjöar och 
kustvatten som inte uppnår god kemisk status på grund av påverkan från olika 
tungmetaller och tributyltenn (TBT). 
 
Vattenkvaliteten är överlag god inom distriktet, men vissa utmaningar finns att 
särskilt ta hänsyn till i samband med samhällsutvecklingen: 
 
• Fysiska förändringar, exempelvis utvinning av energi, vägar, ökad produktionen 

inom jord- och skogsbruk som påverkar vattnen negativt. Fysisk påverkan är den 
vanligaste orsaken till att god ekologisk status inte nås i distriktet. 

• Läckage av metaller och sura ämnen från sulfidjordar i kustområden, beroende av 
bland annat bearbetning och dikning. 

• Storskalig påverkan från areella näringar, exempelvis genom gödsling, utdikning, 
ökad instrålning vid avverkning samt effekter från körskador i marken. 

• Läckage av metaller från avslutad och pågående gruvverksamhet. 
• Vattentäkter som saknar vattenskyddsområde eller där föreskrifter och 

skyddsområdets avgränsningar behöver revideras. I Bottenvikens vattendistrikt är 
det bara drygt 10 % av de allmänna vattentäkterna som har fullgott skydd. 
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Nuvarande status och MKN för berörda vattenförekomster 
(www.viss.lansstyrelsen.se, 2021-04-13): 
 
Vattenföre-
komst 

EU-CD Ekologisk 
status/ 
potential 

Kemisk 
status 

MKN 
Ekologisk 
status 

MKN Kemisk 
status 

Miljöproblem 

Ytvatten-förekomst: 

Vassaraälven SE745666
-171386 
 
 

God Uppnår ej 
god 

 

God 
ekologisk 
status 2027 

God kemisk 
ytvattenstatus 
med undantag 
av 
kvicksilver/kvi
cksilverförenin
gar och 
bromerad 
difenyleter. 

Miljögifter, 
flödesförändringar, 
morfologiska 
förändringar och 
kontinuitet 

Kommentar: Utveckling enligt planändringen bedöms inte påverka huruvida 
normerna för god ekologisk eller god kemisk status kan uppnås/upprätthållas.  
 
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
 

MKN för havsmiljön 
Inget vatten som påverkar kustvatten/MKN berörs av aktuell utveckling. 
 

MKN för fisk- och musselvatten 
Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt 
Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 
 

MKN för omgivningsbuller 
MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning 
i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en 
skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på 
kartering börjar gälla när ett samhälle har fler än 100 000 innevånare.  
 
Eftersom Gällivare har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt 
krav på bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade 
miljökvalitetsnormer.  
 
De förändringar som planändringen medför jämfört med gällande detaljplan är 
obetydliga. Ingen bullerproblematik bedöms finnas. 
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UNDERSÖKNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program ska en myndighet eller 
kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra en 
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. 
Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat 
ställningstagande. 
 
Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan 
kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter 
som berörs av planen, programmet eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig. 
 
Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen där konsekvenserna ska 
identifieras, beskrivas och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13 § MB. 
Hänvisning till detta finns även i plan och bygglagens (2010:900) 4 kap. (34 §). 
Regeringen får därutöver meddela föreskrifter om vilka slags planer och program 
som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
  

Kommunen bedömning  
Gällivare kommun har upprättat en undersökning (daterad 2021-04-07) och bedömt 
att ett genomförande av planändringen inte innebär betydande miljöpåverkan och att 
någon fullständig MKB till detaljplanen inte behöver tas fram.  
 

Länsstyrelsen har tagit del av undersökningen och meddelar i skrivelse 2021-04-25 
(ärendebeteckning 402-4870-2021) att de, med utgångspunkt från de underlag som 
utgör grund för undersökningssamrådet, inte kan utesluta att planändringen  
inte innebär risk för betydande miljöpåverkan för kulturmiljön. Länsstyrelsen anser 
dock att kulturmiljön bör kunna utredas och hanteras i planbeskrivningen. 
 
Länsstyrelsens menar vidare att kyrkans skydd i kulturmiljölagen måste betraktas 
som ett nationellt skydd och en ändring av närmiljön, exempelvis höjden kan få stor 
inverkan på kulturmiljön eftersom den aktuella fastigheten ligger bredvid kyrkan. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
Kommunens hållbarhetsmål och strategier 
Kommunens har tagit fram hållbarhetsmål för att nå social-, ekologisk- och 
ekonomisk hållbarhet. Målen, som baseras på de nationella miljömålen, beskrivs 
nedan. 
 
Målen för att nå social hållbarhet är: 
• att skapa mötesplatser 
• att skapa arenor för boende, verksamheter, rekreation, utbildning och kultur 
• att förstärka Gällivares identitet 
• ett tryggt och jämställt samhälle 
 
Målen för att nå ekologisk hållbarhet är: 
• biologisk mångfald 
• energieffektiva lösningar 
• energieffektiva transporter 
 
Målen för att nå ekonomisk hållbarhet är: 
• flexibla system som kan förändras över tid 
• långsiktiga investeringar 
• samverkan 
 
I gällande detaljplan (Stadsplan för kv. Kyrkan m.m. 1963) har frågan om 
markanvändningen församlingshem prövats. Avsikten med planändringen är att 
ändra egenskapsbestämmelser för att möjliggöra uppförande av nytt församlingshem 
som kan möta verksamhetens behov och moderna utformningskrav. 
 
Ett genomförande av ändringen bedöms inte göra någon skillnad i påverkan på den 
sociala hållbarheten. 
 

GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidplan 
 
Målsättningen är att planändringen ska kunna antas vintern 2022.   

 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det att ändringen av detaljplanen vunnit laga kraft. 
Planen gäller dock tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom 
genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas. 
 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Gällivare kommun ansvarar för upprättande av detaljplaneändringen. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m 
Detaljplanen kommer inte att innebära några fastighetsrättsliga åtgärder.   
 
Inget exploateringsavtal/markanvisningsavtal är aktuellt i samband med 
genomförandet av detaljplanen.  
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Planekonomi 
Fastighetsägaren/exploatören står för kostnader att upprätta och genomföra 
detaljplanen 
 

Inlösen, ersättning   
Ingen fastighet är föremål för inlösen.   

MEDVERKANDE  
Planhandlingarna har upprättats av handläggare på Tyréns AB i samarbete med  
Gällivare kommun.   
 
Planfrågor har under hand diskuterats med berörda. Kommunens tjänstemän på  
Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen har deltagit i arbetet, Josefin Ekbäck, 
planarkitekt, Marcus Zetterqvist planeringschef.  
 
  
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNINKFÖRVALTNINGEN 
 
  
 
  
 
Alexander Kult  Pethra Fredriksson  
Förvaltningschef   Planarkitekt  
Gällivare kommun   Tyréns AB 


