
 
  

ANTAGANDEHANDLING 
Dnr. KS/2018:536 

 

 

 
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen 
Gällivare kommun 
Norrbottens län 

 

 
 
 

 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
DETALJPLAN FÖR DEL AV  
Robsam 1:1, panncentral i Malmberget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 2 

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

13 november till och med 4 december 2019. En underrättelse har anslagits på kommunens 

anslagstavla och funnits tillgänglig under granskningstiden på kommunens hemsida. 

 

Planhandlingarna har varit tillgängliga för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen i 

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

 

Meddelande om var handlingarna finns tillgängliga och innehållet i underrättelsen har 

skickats till samtliga 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 för detaljplanen för del av 

Robsam 1:1 enbart förändringar av redaktionell karaktär skett. 

 
INKOMNA YTTRANDEN 
Följande yttranden har inkommit under granskningstiden 

 

o Länsstyrelsen Norrbottens län, (2019-12-02) 

o Lantmäterimyndigheten (2019-11-18) 

o Sverigedemokraterna i Gällivare (2019-11-17) 

o Privatperson 1 m.fl. (2019-12-04) 

 

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

Yttrandena i sin helhet finns tillgängligt på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2019-12-02 

 

Planförslaget har inte ändrats sedan samrådsskedet utöver att vissa förtydliganden gjorts när 

det gäller planbestämmelserna. Innebörden i planförslaget är dock densamma.  

 

I planbeskrivningen och MKB har ändringar gjorts i syfte att förtydliga innebörden av aktuellt 

planförslag. Revideringarna har b.la. gjorts utifrån de frågeställningar som Länsstyrelsen lyft i 

samrådet. B.la. förtydligas att det inte är möjligt att påbörja mark- och byggarbeten för 

tilltänkt panncentral ovan jord förrän år 2026, när markanvändningen övergår till gruvindustri. 

Detta klargörande är bra eftersom det även framgår att vid den tidpunkt när den tillfälliga 

användningen PARK slutar gälla kommer samtliga fastigheter att vara avvecklade. Mot 

bakgrund av detta klargörande förefaller det dock oklart vilka ”närboende öster, söder och 

norr om planområdet” som kan påverkas av störningar i samband med planens genomförande. 

Detta måste klargöras för att närboende ska kunna känna sig trygga och veta vad som kan 

förväntas ske i närheten av deras bostäder. Länsstyrelsen vill poängtera att det inte är möjligt 

att påbörja gruvrelaterade åtgärder så länge markanvändningen allmän plats PARK gäller, 

d.v.s. fram till 2026.  

 

Länsstyrelsen förutsätter att de åtgärder som planeras under jord inte ger effekter på markytan 

ovan jord eftersom boende kommer att finnas kvar inom området fram till dess att 

parkmarken övergår till industrimark. De erfarenheter Länsstyrelsen har av 
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gruvbrytningen/skivrasbrytning under jord är att rasområden vid markytan uppstår som 

succesivt utvidgas och medför tidvis påtaglig damning vid bostäder.  

 

Länsstyrelsen anser vidare att konsekvenserna för riksintresse kulturmiljö inte har fått en 

relevant bedömning i planbeskrivning med MKB. Det är t.ex. inte korrekt att inget i 

kulturmiljöanalysen berör planområdet. Det finns inga kulturvärden i själva planområdet, men 

kyrkan är närmaste granne i norr och flera utpekade byggnader i kv Kråkan finns med i 

analysen. Det hade varit önskvärt med en beskrivning över vad som påverkas, på vilket sätt 

och även något om vilka effekter detta får på riksintresset.  

 

Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter på planförslaget i enlighet med 5 kap. 22 § plan- 

och bygglagen.  

 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 

beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen.  

 

Kommentar: Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen noterar detta och förtydligar i 

planhandlingarna att det ingen området inte finns några kulturvärden, men att närliggande 

värden kan komma att påverkas i och med ett genomförande av detaljplanen. I 

granskningshandlingarna har det förtydligats att inga byggnader i planområdets omgivning 

kommer att finnas kvar när användningen gruvindustri inträder, däribland Malmbergets 

kyrka samt utpekade byggnader i kv. Kråkan.  

 

I planbeskrivningen ändras meningen på sidan 13 från ”För att minska påverkan på 

närboende öster, söder och norr om planområdet..” till ”För att minska påverkan på 

landskapsbilden..” då syftet med bestämmelse [n1] är att begränsa upplag.  

 

Avseende Länsstyrelsen synpunkt om risken för effekter på markytan i samband med 

gruvarbeten under mark, förtydligas att LKAB är skyldiga att uppfylla de miljövillkor som 

presenteras i miljödom (2015-05-19), däribland villkor 22 som syftar till vibrationer till följd 

av seismik, vilket verksamheten inte kan påverka eller införa åtgärder för att minska.  

 

Lantmäterimyndigheten, enligt skrivelse 2019-11-18 

 

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.  

 

Kommentar: Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen noterar detta.  

 

Sverigedemokraterna i Gällivare, enligt skrivelse 2019-11-17 

 

Sverigedemokraterna i Gällivare har inget att erinra, men vill att det planen tydliggörs att 

ingen åverkan eller start av byggande ska ske förrän hela omgivningen (Bäckenområdet) är 

avvecklat och inga boende finns kvar i området när byggnationen av panncentralen startas.  

 

Kommentar: Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen noterar detta och poängterar att 

byggnationen av panncentralen påbörjas först efter att användningen gruvindustri 

aktualiseras efter år 2026. Då kommer inga bostäder i planområdets omgivning att finnas 

kvar.  
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Privatperson 1 m.fl., enligt skrivelse 2019-12-04 

 

Malmberget var en gång i tiden ett mönstersamhälle med cirka 15 000 boenden. I samband 

med gruvans utbredning kom samhället att delas i två delar. Gruvas utbredning har inneburit 

att detaljplaner i ytterkanten av samhället har omvandlats till industriområde. Ändring av 

detaljplan för del av Robsam 1:1, ny panncentral i Malmberget, innebär att ett industriområde 

för gruvverksamhet skapas mitt i det som är kvar av Malmberget med boenden runt hela det 

tänkta planområdet. Idag börjar västra Malmberget likna en krigszon med förfallna och rivna 

hus, uppgrävda vägar och nytt gruvstängsel som dras in i området trots att boende finns kvar. 

I tidningen framtid (LKAB) nr 4 sid 17 kan man även läsa att ett omfattande arbete med 

rivningen av västra Malmberget startar år 2020. Det kan inte uteslutas att effekter och 

påverkan av buller och vibrationer kan bli betydande och det är inte acceptabelt att människor 

ska bo kvar i den miljön.  

 

Planerad panncentral förväntas ha en kapacitet på 20 MW, vilket enligt planförslaget 

rekommenderade skyddsavstånd är 100 meter. Kommunen synes genom planhandlingar 

betrakta nyss nämnda panncentral som en enskild anläggning, när det i själva verket utgör en 

del av LKAB:s samlade gruvverksamhet. Det kan därför ifrågasättas om frågan om 

skyddsavstånd motsvarande 100 meter är helt relevant. Motsvarande skyddsavstånd för 

gruvindustriverksamhet är 1000 meter (Boverkets Bättre plats).  

 

Under avsnitt ”Risker och störningar” framgår att LKAB har ansvar för att hålla 

miljövillkoren för verksamheten enligt villkor 22 (Mark- och miljödomstolen 2015-05-19) får 

vibrationer inte överstiga 3 mm natt. Under 2019 har detta villkor överskridits fyra gånger 

bland annat oktober 30 mm vid centrum och 18 mm i Bäckenområdet. I planen står det att 

arbetet med att anordna en tunnel för gruvdriften påbörjas under mark och ska vara klar år 

2026. Detta kommer att innebära att störningar av vibrationer för boende i området kommer 

att öka. Av planbeskrivningen framgår emellertid inte vilka effekter och konsekvenser 

anordningen av tunnel egentligen kommer att medföra för boende i området.  

 

I planen beskriver man vikten av att gränsen mellan gruvindustriområdet och samhället ska 

behandlas med omsorg för att ge utrymme för mötesplatser och besökande. Genom att skapa 

miljözoner så ska övergången mellan avvecklade och ännu inte avvecklade områden uppfattas 

som trivsam. I Kiruna kommen har man lyckats väl med att tillskapa s.k. gruvstadsparker som 

uppfyller målet med att avveckla samhället trivsamt innan områdena tas i anspråk för 

gruvindustri. I Malmberget har man överhuvudtaget inte lyckats med att skapa miljözoner. 

Avvecklingen i Malmberget går nu så fort att inga miljözoner hinner skapas. Så det avtal som 

finns mellan Gällivare kommun och LKAB om miljözoner fungerar inte i verkligheten.  

 

Kommentar: Plankartan är juridiskt bindande, vilket innebär att LKAB inte kan påbörja 

någon verksamhet förrän tidigast efter år 2026. Till dess kommer samtliga boenden och 

byggnader i västra Malmberget att vara flyttade eller ersatta. Från det att planen antas gäller 

den tillfälliga användningen parkmark, och således finns inget behov av att införa 

skyddsavstånd förrän då användningen gruvindustri inträder, dvs. då samtliga byggnader i 

västra Malmberget är avvecklade. Enligt villkor 25 i miljödom (2015-05-19) får markytan 

inom ett avstånd på 100 meter från närmaste bostadsfastighet, inte påverkas mer än 2 ‰ 

vertikalt eller 3 ‰ horisontellt till följd av gruvbrytning.  

 

Gällande verksamheten under som kan påbörjas under jord är LKAB skyldiga att uppfylla de 

miljövillkor som presenteras i miljödomen, däribland inlösen av byggnader. Villkor 22 syftar 
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till vibrationer till följd av seismik, vilket LKAB inte kan påverka eller införa åtgärder för att 

minska. I villkoret redovisas även att om värdena överskrids ska LKAB verka för avveckling. 

LKAB verkar för avveckling, dels i och med antagandet av denna detaljplan, och har bland 

annat löst in flera fastigheter i planområdets omgivning. I det fallet att villkor 28, vibrationer 

till följs av sprängningar i gruvan, överskrids vid tunneldrivning för Panncentralen, kommer 

LKAB tvingas ta till åtgärder för att minska påverkan.  

 

I villkor 15 och 27 regleras buller och damning. Villkor 15 innebär att LKAB ska vidta 

skäliga åtgärder för att undvika störningar för omgivningen till följd av diffus damning. 

Villkor 27 avser buller och reglerar att ekvivalent ljudnivå från verksamheten utomhus vid 

bostäder inte får överstiga 50 dB(A) under dagtid, 45 dB(A) kvällstid och 40 dB(A) nattetid  

 

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): 

 

Privatperson 1 (samrådsredogörelse) 

Privatperson 2 m.fl. (samrådsredogörelse) 

Privatperson 1 m.fl. (granskningsutlåtande) 

 

 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Detaljplanen föreslås att antas tillsammans med granskningsutlåtandet med föreslagna ändringar 

av kommunstyrelsen 24 februari 2020.  

 

 

MEDVERKANDE 

 

Lennart Johansson, förvaltningschef, Gällivare kommun 

Marcus Zetterqvist, planeringschef, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen 

Josefin Ekbäck, planarkitekt, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen 

Sara Israelsson, planarkitekt, Sweco Architects AB 

 

Upprättad 2019-12-13 

 

 


