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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplaneförslaget för Detaljplan för Bryggeribacken etapp 2 upprättad 2021-10-12 har 

varit på samrådsremiss under tiden 19 oktober till och med den 10 november 2021.  

 

Handlingarna har skickats till kända sakägare samt berörda statliga och kommunala 

myndigheter för att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. 

Handlingarna har även funnits tillgängliga för allmänheten på samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen och på kommunens hemsida (www.gallivare.se/detaljplan) under 

samrådstiden. 

 

Ett samrådsmöte hölls i Folkets hus i Gällivare den 27 oktober kl. 18. Under mötet fanns 

tjänstemän och politiker från kommunen och konsulter på plats för att informera och svara på 

frågor. 7 personer från allmänheten närvarade på mötet. 

 

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande 

förändringar skett av Detaljplan för Bryggeribacken etapp 2, Gällivare kommun, daterad 

2021-10-12. 

 

Följande har förtydligas/kompletterats i planbeskrivningen: 

• Påverkan på vattenmiljö/Natura 2000.  

• Att markuppfyllnad krävs i området, samt bedömda konsekvenser.  

• Hantering av identifierade arter inom planområdet.  

• Grundvattenförekomst och bedömd påverkan.  

• Hantering av risker med avseende översvämning.  

• Berörd sameby och påverkan på riksintresse rennäring utanför planområdet.  

• Genomförandedelen har förtydligats och uppdaterats med vilka avtal/tillstånd som 

krävs eller eventuell krävs i ett genomförandeskede.  

• Illustrationer har uppdaterats.  

• Byte av planförfarande.  

• Reglering av skotertrafik har förtydligats.  

• Förtydligande att för den norra kvartersmarken möjliggörs både friliggande villor och 

sammanbyggda radhus.  

 

Följande har ändrats på plankartan: 

• Höjdbestämmelser har lagts in på plankartan för planerade gator.   

• Kvartersmark söder om våtmark har minskats något åt söder samt expanderat något åt 

väster för att minimera intrång i våtmarken.  

• Två nya E-områden har lagts till på plankartan.  

• Avgränsning av korsning mot E45 och eventuell vidare anslutning västerut har 

reviderats. Området har även endast egenskapsbestämmelse z (tidigare även g). 

• Naturmarken utmed den östra planområdesgränsen har breddats till 15 meter.  

• Avgränsning Solvägen har reviderats.  

• Placeringsbestämmelser (p1 och p2) för den norra kvartersmarken (småhustomter) har 

ändrats och lagts till.  

• Utformningsbestämmelse (friliggande villor) har tagits bort och regleras genom p-

bestämmelse.  
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• Kvartersmarken i sydväst har kompletterats med ett utfartsförbud samt med 

bestämmelser som reglerar att marken inte får förses med byggnad eller parkering. 

Detta för att förbättra sikten för trafikanter i blivande korsning. 

 

Ytterligare nya underlag/utredningar som biläggs: 

• Artskyddsutredning för spindelblomster och grodor, Tyréns 2022-01-14 

 

Övriga ändringar är främst redaktionella. 

 

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Följande yttranden har inkommit: 

 

o Länsstyrelsen Norrbottens län, 2021-11-10 

o Trafikverket, 2021-11-10 

o Lantmäteriet, 2021-10-30 

o Vattenfall Eldistribution AB, 2021-11-10 

o Unna tjerusj, 2021-07-27 

o Miljö-, bygg- och räddningsnämnd, 2021-11-09 

o Privatperson 1, 2021-11-05 

o Privatperson 2, 2021-11-07 

o Privatperson 3, 2021-11-09 

o Privatperson 4, 2021-11-18 (inkommit efter samrådstidens utgång) 

o Ungdomsrådet, 2021-10-20 

o Skanova (Telia Company) AB, 2021-11-03 

 
Nedanstående är ett sammandrag av de inkomna yttrande som följs av kommentarer. 

Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2021-11-10 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§)  

Riksintresse för kommunikationer E45 

Planområdet avses att anslutas till väg E45. Lokalisering av anslutning behöver motiveras och 

konsekvenserna beskrivas av hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet på väg E45. 

Länsstyrelsen anser även att kommunen tydligare behöver beskriva hur anslutningen till 

planområdet är tänkt att utformas med hänsyn till trafiksäkerhet. 

 

Kommentar: Se kommentar på Trafikverkets yttrande.  

 

Riksintresse för rennäring 

Det behöver av planbeskrivningen framgå vilken sameby som berörs. Vidare bör 

planbeskrivningen innehålla grundläggande fakta om renskötseln bedrivande i området t.ex. 

vilket årstidsland som berörs och gärna någon karta över rennäringens markanvändning o.s.v. 

Det är utöver den direkta påverkan på rennäringen inom planområdet och på området mellan 

E45 – Andra Sidanvägen i norr, även viktigt att beskriva den indirekta påverkan utanför 

planområdet. 
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Den stora ökningen av bostäder innebär att den mänskliga aktiviteten i planens närområde 

sannolikt ökar. I närområdet finns b.la. Dundret, som är viktigt ur rennäringssynpunkt. På och 

omkring Dundret finns trivselland, flyttled och en trång passage. Vidare utgör stora delar av 

området för Andra sidan och Dundret utpekat riksintresse för rennäring. Därför är det befogat 

att kommunen behöver redogöra för eventuella indirekta konsekvenser av utökad mänsklig 

aktivitet i aktuellt område.  

 

Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med information om berörd sameby samt 

kartunderlag som redogör riksintressets utbredning och markanvändning. Detaljplanens 

konsekvenser har ytterligare kompletterats med bedömda konsekvenser utanför planområdet.  

 

Natura 2000  

Det framgår inte av planhandlingarna om det kommer att bli någon påverkan på den bäck som 

rinner längs med västra gränsen av planområdet. Bäcken ingår i Natura 2000-nätverket, men 

den påverkan på Natura 2000 som beskrivs i planen verkar gälla Vassara älv, där den mindre 

bäcken mynnar. Förutom påverkan som följer av att marken hårdgörs, dagvattenhantering etc 

kan vattenmiljön påverkas negativt genom att avverkning sker ända fram till vattendraget 

vilket medför att beskuggning uteblir. Detta behöver belysas i planbeskrivningen. 

 

Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med text avseende bedömd påverkan på 

Natura 2000-områden. Plankartan har även anpassat på ett sådant sätt att markuppfyllnad 

(med tillhörande slänter) undviks så långt som möjligt inom området närmst den Natura 

2000-klassade bäcken, detta genom höjdbestämmelser på plankartan. Vidare är den mark 

som ligger närmst bäcken i detaljplanen avsatt som naturmark där bättre förutsättningar 

finns för att bevara befintlig vegetation. Vidare resonemang återfinns i planbeskrivningen av 

bedömd påverkan.   

 

MKN vatten  

Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. 

 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten SE745590-170808 och i anslutning till 

ytvattenförekomsten Vassaraträsket. Grundvattenförekomsten bedöms ha god kvantitativ och 

kemisk status, men förekomsten av bekämpningsmedel samt den komplexa påverkansbilden 

gör att vattenförekomsten bedöms vara i risk att inte uppnå vattenförvaltningens mål om god 

status. Vassaraträsket har enligt den senaste statusklassningen god ekologisk status men 

uppnår ej god kemisk status på grund av atmosfärisk deposition. Det finns dessutom risk för 

överskridande av andra prioriterade ämnen som härrör från lokala föroreningskällor. Se VISS. 

 

Enligt framtagen dagvattenutredning (Tyrens 2021.06.30), där föroreningsberäkningar har 

gjorts, bedöms exploateringen inte leda till några förhöjda halter mot de angivna riktvärden 

som finns för Vassaraälven. Gällivare kommuns föreslagna dagvattenpolicy anger också att 

tillkommande direktutsläpp av dagvatten är förbjudet till Natura 2000-klassad recipient eller 

recipient där miljökvalitetsnormer riskerar att försämras eller ej uppnås. Med föreslagna 

dagvattenåtgärder, genom exempelvis anläggande av torrdamm, kommer dagvatten att 

fördröjas, delvis renas och spädas ut innan det når recipienten. Planområdet utgör också en 

ytterst liten del av hela delavrinningsområdet mot Vassara älv. Kommunen bedömer därför att 

planen inte påverkar möjligheten för Vassaraälven att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

 

Enligt planhandlingar ska inom allmän plats NATUR allmänna ledningar, dagvattendamm 

och gång- och cykelstråk byggas ut med kommunalt huvudmannaskap. Den planerade 
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pumpstationen ska utgöra en del av allmänna va-anläggningen. Det är viktigt att området 

ansluts till kommunal vatten- och avloppsanläggning. 

 

Kommunen har inte tagit upp påverkan på miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten i 

planbeskrivningen. Detta behöver kompletteras till granskning. Länsstyrelsen bedömer att det 

finns risk för att miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten kan överskridas. Det 

saknas underlag i planhandlingarna för att göra en bedömning om planen strider mot gällande 

miljökvalitetsnormer. 

 

Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med information om och bedömd påverkan 

på grundvattenförekomsten. Eftersom grundvattnet inom planområdet delvis är ytligt kommer 

en markutfyllnad inom planområdet att krävas för att undvika en påverkan på grundvattnet. 

Detta medför också att en permanent grundvattensänkning inte bedöms bli aktuell.  I och med 

att det inte är någon kritisk markanvändning som planeras inom planområdet, utan det 

kommer utgöras av bostadsområde med en liten trafik på små lokalgator, är dagvatten den 

mest sannolika källan till påverkan på grundvattenförekomsten. Vidare visar 

dagvattenutredningen på låg belastning och vatten från planområdet ska omhändertas, 

fördröjas och renas inom planområdet innan de når grundvattenförekomsten. Planen bedöms 

därför inte påverka möjligheten att upprätthålla god kvantitativ och kemisk status på 

grundvattenförekomsten. Vidare bedöms ytvattenförekomsten Vassaraträsket, som nämns i 

yttrandet, inte påverkas eftersom det ligger uppströms och som närmst ca 500 m norr om 

planområdet.  

 

Risk för översvämning 

Länsstyrelsen anser att en geohydrologisk utredning behöver göras för att utreda påverkan på 

markstabilitet, påverkan på växtlighet etc, det vill säga att fördjupad utredning av markens 

lämplighet och andra förutsättningar för den avsedda markanvändningen behöver 

kompletteras med till granskningen. 

 

I Planbeskrivningens avsnitt Dagvatten, höga vattenstånd och snöhantering förekommer en 

mängd skrivningar avseende höjdsättning för att säkerställa att byggnader inte påverkas vid 

tillfällen med kraftig nederbörd. Man anger även volym, höjdsättning och funktion för 

dammen i området. Avgörande för att minska risker för översvämning och vattenskador är att 

det finns en tydlighet tidigt i planprocessen beträffande höjdsättning, dimensionering och 

funktion för dagvattensystem. Det är därför viktigt att vid behov tillföra plankartan 

bestämmelser som säkerställer dessa aspekter, exempelvis höjder. 

 

Det framgår av planbeskrivningen, att kommunen inför granskning av detaljplanen avser att 

utreda höjdsättning och eventuella konsekvenser av en permanent grundvattensänkning 

vidare. Det är viktigt att kommunen tydliggör om det kommer att bli uppfyllnader och/eller 

grundvattensänkningar i planområdet. Konsekvenserna av de valda åtgärderna behöver 

framgå tydligt (se även. Synpunkter enligt annan lagstiftning). 

 

Kommentar: Utifrån framtagna utredningar (geoteknik och dagvatten/skyfall) finns det 

ingenting som indikerar problematik med markstabilitet inom området så länge en permanent 

grundvattensänkning inte genomförs. 

 

Plankartan har kompletterats med markhöjder för att säkerställa den övergripande 

höjdsättningen av gatorna inom planområdet. I ett genomförande av detaljplanen krävs 

markutfyllnad för stora delar av planområdets södra delar för att undvika problematik som 
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kan uppstå med ytligt grundvatten. Den övergripande höjdsättningen utgår från höjder där 

kvartersmark, gator samt tillhörande diken, hamnar ovan grundvattennivån för att undvika 

påverkan på grundvattnet. Planhandlingarna har dessutom kompletterats med beskrivningar 

av konsekvenserna av en markuppfyllnad.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Artskydd 

Inom området finns några skyddade arter där kommunen uppger att dispens från 

artskyddsförordningen kan krävas. Länsstyrelsen har i tidigare kommunikation med Gällivare 

kommun gällande artskyddet meddelat kommunen att dispens kan krävas för spindelblomster 

om exploateringen kan påverka artens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå. 

 

I planhandlingarna skriver kommunen att påverkan på naturmiljön inte bedöms bli betydande 

mer än på en lokal nivå och att exploateringen inte bedöms försvåra upprätthållandet av en 

gynnsam bevarandestatus hos de utpekade arterna. För att kunna avgöra om artskyddsdispens 

krävs (för spindelblomster) behöver en bedömning göras på artnivå, inte för naturmiljön i 

stort. Om man med skrivningen menar att det blir en påverkan på gynnsam bevarandestatus på 

lokal nivå behöver dispens ansökas. 

 

Gällande grodan kan Länsstyrelsen inte utifrån handlingarna bedöma om dispens krävs eller 

inte, eftersom vi inte vet vilken art det rör sig om.  

 

Kommentar: En artskyddsutredning har tagits fram för spindelblomster och grodor. Syftet 

med artskyddsutredningen är att bedöma hur planen påverkar aktuella arter och om den kan 

anses vara förenlig med artskyddsförordningen. Utifrån denna utredning konstateras att 

detaljplanen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos 

spindelblomstrens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, på så väl lokal, regional som 

nationell nivå. Någon dispens bedöms därför inte krävas för spindelblomster. Detaljplanen 

bedöms inte heller medföra risk för påverkan på grodans populationsstatus på regional eller 

nationell nivå. Vidare hantering/behov om dispens från artskyddsförordningen för påverkan 

på individers eller lokal nivå för groddjur sker i dialog med Länsstyrelsen. Planhandlingarna 

har kompletterats med ovanstående resonemang.    

 

Kulturmiljö 

Området ”Andra sidan” som helhet, har kulturhistoriska värden som del av ett äldre 

odlingslandskap. Det är delvis igenvuxet men struktur med vägdragning, fastigheternas 

utbredning, öppna marker och gårdsgrupperingar finns till viss del kvar. Dessa delar är viktiga 

för området ”Andra sidans” karaktär och är positiva och attraktiva egenskaper. Området är 

inte riksintresse för kulturmiljövård men har allmänna värden. Den del av ”Andra sidan” som 

är aktuellt för detaljplan är numera beskogad men ingår trots allt i kulturlandskapet. 

 

När området blir bostadsområde kan man med fördel ta vara på dessa egenskaper och bygga 

luftigt, med mindre bebyggelsegrupper, använda/förlänga befintliga tillfartsvägar så långt som 

möjligt och behålla uppvuxna träd i möjlig mån. Detta skulle kunna bidra till att den lantliga 

karaktären behålls.  

 

Kommentar: Kulturmiljöfrågan är redogjord i planhandlingarna kring hur dessa aspekter 

och förutsättningar har beaktats. Synpunkten är noterad men föranleder inga revideringar i 

planhandlingarna, men frågan bör hanteras vidare i ett genomförandeskede då den slutliga 

gestaltningen bestäms.  
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Klimatanpassning  

Länsstyrelsen bedömer att kommunen i planbeskrivningen behandlat aspekter kopplat till 

klimatförändringsrelaterad nederbörd på ett tillfredsställande sätt. Det framgår bl.a. att man 

använt klimatfaktor 1,25 som beräkningsgrund för dimensionering av avvattning. Det hade 

varit värdefullt om kommunen hade bifogat dagvattenutredningen till ärendet för att mer 

ingående bedömning skulle möjliggöras. 

 

I planbeskrivningens avsnitt Dagvatten, höga vattenstånd och snöhantering förekommer en 

mängd skrivningar avseende höjdsättning för att säkerställa att byggnader inte påverkas vid 

tillfällen med kraftig nederbörd. Man anger även volym, höjdsättning och funktion för 

dammen i området. Avgörande för att minska risker för översvämning och vattenskador är att 

det finns en tydlighet tidigt i planprocessen beträffande höjdsättning, dimensionering och 

funktion för dagvattensystem. Det är därför viktigt att vid behov tillföra plankartan 

bestämmelser som säkerställer dessa aspekter, exempelvis höjder. 

 

Det framgår av planbeskrivningen, att inför granskning av detaljplanen, ska höjdsättning och 

eventuella konsekvenser av en permanent grundvattensänkning studeras vidare. Länsstyrelsen 

instämmer i den bedömningen, men då dessa uppgifter tas fram sent i planprocessen kan 

Länsstyrelsen komma att lämna synpunkter i granskningsskedet avseende dessa underlag. 

 

Kommentar: Plankartan har kompletterats med höjder för de planerade gatorna samt en 

minskning av den kvartersmark som ligger närmst våtmarken där risker för översvämning 

fanns. Kvartersmarken söder om våtmarken är nu anpassad utifrån våtmarkens läge. Genom 

höjdsättningen styrs avrinningen och kvartersmarken kräver anpassning till gatornas höjder. 

Byggnader på kvartersmark bedöms kunna utformas och placeras på ett sådant sätt att 

bebyggelsen inte tar skada vid en eventuell översvämning. Planhandlingarna har 

kompletterats med dessa resonemang. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning  

En grundvattensänkning är vattenverksamhet och kan även vara tillståndspliktig 

markavvattning enligt 11 kap. 2 § och/eller vara tillståndspliktig enligt 11 kap. 9 § MB. 

Länsstyrelsen bedömer att paragrafen 11 kap. 12 § MB inte är tillämplig i det här fallet. Det 

framgår även att delar av planområdet ligger inom området för högsta förutsebara vattenstånd 

(högsta nivå vid ett 100-årsregn) och en utfyllnad för att höja området också är 

vattenverksamhet som kan vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Samma gäller för 

schaktning inom ett grundvattenområde. 

 

Om avskärande diken ska anläggas krävs tillstånd för markavvattning enligt 11 kap. 13 § 

miljöbalken. Länsstyrelsen ska utifrån handlingarna kunna bedöma om tillstånd för 

markavvattning kan beviljas före planen antas. 

 

Kommentar: Någon grundvattensänkning krävs inte för ett genomförande av detaljplanen 

eftersom en markuppfyllnad säkerställs. Vidare krävs en utfyllnad inom den södra delen av 

planområdet vilket inte riskerar att täckas av vatten vid ett högsta förutsägbara vattenstånd, 

och bedöms därför inte vara anmälnings- eller tillståndspliktigt. Den kvartersmark som ligger 

närmst våtmarken har anpassats på så sätt att åtgärder som dikning och markuppfyllnad 

undviks inom våtmarken. Höjdsättning i plankartan är även anpassad på ett sådant sätt att 

alla planerade diken inom planområdet hamnar ovan grundvattennivån för att undvika en 
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påverkan på grundvattnet. Eventuella tillstånd för markavvattning bedöms därför kunna 

undvikas, men behöver beaktas i genomförandeskede när den slutliga utformningen bestäms.  

 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL (SFS 210:900)  

Under förutsättning att kommunen tydliggör och beskriver påverkan på Natura 2000 och 

MKN vatten på ett tillfredsställande sätt i enlighet med detta yttrande samt kompletterar och 

tydliggör planhandlingarna med avseende på risk för översvämning i planområdet, har 

Länsstyrelsen inte några ytterligare invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till 

att Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut om antagande av detaljplan. 

 

Kommentar: Planhandlingarna har förtydligats med en beskrivning av bedömd påverkan på 

Natura 2000 samt information om och bedömd påverkan på MKN vatten 

(grundvattenförekomst). Planhandlingarna har också tydliggjorts utifrån risk för 

översvämning i planområdet, detta genom höjdbestämmelser och revidering av kvartersmark 

i plankartan samt ett förtydligande resonemang under rubriken Konsekvenser av planens 

genomförande.  

 

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2021-11-10 

Trafikverket har en etablerad samverkan och dialog med kommunen i samhällsplaneringen 

och har deltagit i diskussionerna om stadsomvandlingen sedan det blev aktuellt. Föreslagen 

detaljplan förutsätter en ny anslutning till E45. Trafikverket har i dialogen med kommunen 

framfört att detta är en lösning som vi kan acceptera om den befintliga korsningen med 

Andrasidan-vägen stängs.  

 

Den utbyggnad av bostäder som redan pågår och är planerad ger ökad trafik och har ställt 

krav på nedsättning av hastigheten i miljöer som inte signalerar tätort och därmed ökar 

riskerna i korsningar. Trafikverket anser därför att den av kommunen önskade nya 

anslutningen ska förskjutas mer österut, nära detaljplanegränsen, där hastigheten idag är 60 

km/h. 

 

Korsningen bör av trafiksäkerhetsskäl utformas som en typ C-korsning enligt VGU. För att 

veta exakt utrymme krävs projektering för att inte detaljplan och vägområde ska bli 

motstridande. Av detaljplanens genomförandebeskrivning skall det framgå att kontakt ska tas 

med Trafikverket samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen.  

 

Nödvändiga tillstånd för åtgärder inom vägområdet, och avtal om projektering, finansiering 

och genomförande ska vara upprättade med Trafikverket innan detaljplanen kan antas. 

 

Kommentar: En tidig översyn har gjorts och en typ C-korsning enligt VGU inryms inom 

vägområdet på önskemål från Trafikverket. Vidare har nyttan av att skjuta korsningen ca 110 

m österut studerats utifrån trafiksäkerhet och påverkan inom planområdet, och i dialog med 

Trafikverket landat i att korsningspunkten lämpligast placeras inom den sydvästra delen av 

planområdet (likt samrådsförslaget). Vidare ska genomförandeavtal och en avsiktsförklaring 

tas fram i dialog mellan kommun och Trafikverket. Inom ramen för det vidare arbete ska 

finansiering, detaljutformning, hastighetssänkning, eventuellt långsiktig stängning av andra 

korsningar m.m. diskuteras och fastslås. Planhandlingarna kompletteras med vilka avtal m.m. 

som avses att upprättas samt vidare arbete med detaljutformningen för anslutningen. I övrigt 

föranleder yttrandet inga revideringar i planhandlingarna.  
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Lantmäteriet, 2021-10-30 

I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om 

innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå 

exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 

konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana 

avtal i planbeskrivningen. 

 

Till följd av planen kommer gemensamhetsanläggningen Gällivare ga:25 behöva upphävas. 

Lantmäteriet efterfrågar ett förtydligande i planbeskrivningen kring att ägaren till den mark 

som blir av med belastning av en ga ska betala ersättning till de fastigheter som deltagit i ga:n 

om det uppkommer en skada. 

 

Gällande bestämmelser i plankartan finns områden med både g- och z-bestämmelse. 

Lantmäteriet ställer frågan om det kan renodla dessa områden till en av bestämmelserna. 

 

Den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) eller skyldighet på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 

14 § PBL) som kommunen har att lösa in allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, 

även utan stöd av överenskommelse, kan med fördel beskrivas tydligare. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras: 

• Förtydligande huruvida anslutningsavgift för kommunalt VA kommer att tas ut av 

framtida fastighetsägare eller om det bekostas av exploatör. 

• Förtydliga plankartan med vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna 

skalan ska stämma.  

 

Kommentar: I planhandlingarna beskrivs övergripande vad som avses att regleras i 

exploateringsavtalet. Arbetet med att färdigställa exploateringsavtalet pågår parallellt med 

planarbetet.  

 

I samband med att gemensamhetsanläggningen (ga:25) upphävs övertar kommunen 

huvudmannaskap och ägande för Solvägen. I samband med detta kommer en upprustning och 

förlängning av vägen att genomföras. Det riskerar därför inte att uppkomma någon skada för 

de fastigheter som deltagit i ga:n och något ersättningskrav blir inte aktuellt. Detta 

förtydligas i planhandlingarna.  

 

Plankartan är reviderad enligt Lantmäteriets önskemål om att renodla området kring 

korsningen att enbart ha z-bestämmelse.  

 

Planhandlingarna förtydligas med fastighetsägarnas och kommunens skyldigheter/rättigheter 

att överlåta/lösa in mark som är planlagd som allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap.  I övrigt förtydligas plankartan med vilket utskriftsformat som ska 

användas och övriga synpunkter är noterade men föranleder inga ytterligare revideringar av 

planhandlingarna.  

 

 

Vattenfall Eldistribution AB, 2021-11-10 

Vattenfall Eldistribution AB föreslår två E-områden för tillkommande nätstationer. Detta för 

att ta höjd för tillkommande effektbehov, laddstationer mm. Vattenfall Eldistribution har idag 

inga anläggningar inom planområdet men efterfrågar en fortsatt dialog för placering av 

högspänningskablar mm.  
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Vattenfall Eldistribution av har i övrigt inget att erinra mot detaljplanen. 

 

Kommentar: Plankartan har kompletterats med två stycken E-områden utifrån Vattenfalls 

önskemål. I övrigt är synpunkterna noterade men föranleder inga ytterligare revideringar i 

planhandlingarna.  

 

 

Unna tjerusj, 2021-07-27 

Ingen erinran finns mot detaljplanen eftersom det ligger i anslutning till befintliga 

bostadsområden och ingen rennäring bedrivs inom området E45 i söder och Andra 

Sidanvägen i norr. 

 

Kommentar: Synpunkten är noterad och föranleder inga ytterligare revideringar av 

planhandlingarna. Planhandlingarna har kompletterats med information om berörd sameby 

samt kartunderlag som redogör riksintressets utbredning och markanvändning. Detaljplanens 

konsekvenser har ytterligare kompletterats med bedömda konsekvenser utanför planområdet. 

 

 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd, 2021-11-09 

Efter granskning av samrådshandlingarna har förvaltningen följande synpunkter: 

 

- Avstånd mellan bostäder och E45 med farligt godstransporter har beaktats. 

Transporter till och från sprängämnesfabrikerna i Gällivare kommun sker på E45 men 

främst i form av oxiderande ämnen som dock kan komma att behandlas som explosivt 

vid brand eftersom det finns risk för tryckuppbyggnad i lastbilens tankar. 

- Brandpostnät nämns inte i planbeskrivning. Det ska finnas tillgängligt inom 

bostadsområden. 

- Räddningstjänstens som alternativ utrymningsväg eller om flerbostadshus byggs med 

säkra trapphus, s.k. Tr1 eller Tr2-trapphus. Ska räddningstjänst nyttjas som alternativ 

utrymningsväg från flerbostadshusen ska ev. räddningsväggar och uppställningsplatser 

för antingen höjdfordon eller bärbara stegar finnas med i projekteringen. 

Räddningstjänsten avråder från nyttjande av utskjutsstege vid utrymning även vid 

lägre höjder (<11 m) då det kan ske på ett säkrare sätt med höjdfordon. 

Uppställningsplats för höjdfordon kräver mer plats vilket måste finnas med i 

projekteringen.  

- Infart till området från E45 bör byggas om för att minimera risken för trafikolyckor. 

Mer trafik till området ökar risken för olyckor. Infarten ligger också lite illa till då den 

kommer efter en kurva i nerförsbacke. Hastighet på E45 bör sänkas markant om inga 

ombyggnationer av väg görs.  

- Risken för skred finns med i handlingarna och bör vidare beaktas i markarbetet. 

- Risken för översvämning finns nämnd i handlingarna och bör utredas vidare eftersom 

det årligen finns problem på Andra Sidan i samband med snösmältning under våren. 

- Avstånden till hästgården kan leda till klagomål om allergier, speciellt när det 

föreslagna området ligger delvis i förhärskande vindriktning. Man kanske kan 

förtydliga det avsnittet ytterligare med hänvisningar till att befintliga hästgårdar bör ha 

företräde vid klagomål eller något liknande för att förtydliga och förstärka hästgårdens 

ställning mot ny bebyggelse. 
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Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med text om Räddningstjänstens behov och 

vikten att beakta dessa aspekter i detaljplanens genomförande. Den nya korsningen mot 

E45:an avser att detaljstuderas utifrån trafiksäkerhet m.m. i dialog med Trafikverket. Inom 

ramen för denna dialog tydliggörs också hantering av framtida hastighetssänkningar förbi 

planområdet. Övriga synpunkter är noterade men föranleder inga revideringar i 

planhandlingarna.  

 

 

Privatpersoner 1, 2021-11-05 

Är positiva till byggnation i området men efterfrågar en upprustning av Solvägen med 

dikning, vägtrummor och asfaltering. 

 

Ett skid- och skoterspår löper längs med den östra plangränsen och därför önskas en 

breddning av grönområdet mellan Bryggeribacken etapp 1 och 2. 

 

Kommentar: En upprustning och förlängning av Solvägen planeras att ske i samband med 

detaljplanens genomförande när kommunen tar över ägandet och huvudmannaskapet för 

Solvägen. Planhandlingarna har reviderats genom ett bredare (15 m) grönsläpp mot 

Bryggeribacken etapp 1. Inom detta område inryms både gång- och cykelväg samt möjlighet 

till skoterpassage. I övrigt är synpunkterna noterade men föranleder inga ändringar i 

planhandlingarna.  

 

 

Privatperson 2, 2021-11-07 

Genom fastigheten Gällivare 3:18 rinner en bäck som förmodligen även rinner genom det 

aktuella planområdet. Boende på fastigheten vill att inga ingrepp görs som påverkar 

vattenflödet i bäcken, samt att detta förtydligas i planhandlingarna. 

 

De önskar även att det säkerställs att byggtrafiken dirigeras via väg E45 och inte via 

Solvägen. 

 

Kommentar: Inom den bäck som löper parallellt med den östra plangränsen planeras inga 

ingrepp i, och där planläggs ett 15 m brett grönsläpp som naturmark. Dagvattenhanteringen 

inom bostadskvarteren avses att hanteras genom fördröjning inom planområdet innan det 

släpps vidare i öster och vidare norrut till Vassaraälven, inget dagvatten från kvartersmark 

avses att ledas till diket mellan Bryggeribacken etapp 1 och aktuellt planområde. Det vatten 

som avleds till diket är vatten från södra sidan av väg E45, och både diket och nedströms 

trummor bedöms klara ett ökat flöde och ingen påverkan bedöms ske på några närliggande 

fastigheter.  Dirigering av byggtrafik är inget som regleras inom ramen för planarbetet. 

Synpunkterna är noterade men föranleder inga revideringar i planhandlingarna.   

 

 

Privatperson 3, 2021-11-09 

Ställer sig frågande till att den gång- och cykelväg som planeras längs med väg E45 får 

tillräckligt med plats att passera fastigheten Gällivare 4:13. Lämpligheten i att anlägga en 

cykelväg så nära E45 ifrågasätts och om det inte hade varit bättre att anlägga den på motsatt 

sida av E45 där det finns mer utrymme alternativt att knyta an till lokalgata inom 

Bryggeribacken etapp 1. Korsningen vid fastighet Gällivare 4:13 upplevs av de boende som 

osäker. 
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I detaljplanen hänvisas till mätningar av fordonstrafiken som är gjorda år 2018, men enligt 

yttrandet menas att trafiken ökat sedan dess och att siffrorna därför är missvisande. Det finns 

en liten trädgräns mot E45:an som till viss mån begränsar bullret mot vägen. Skulle de träden 

försvinna så blir situationen värre än idag. 

 

Kommentar: De gång- och cykelvägar som planeras utanför planområdet ska studeras vidare 

utifrån ett genomförandeperspektiv. Detaljplanen kan inte styra vad som sker utanför 

planområdet men beskriver en ambition och viktiga kopplingar som behöver tillkomma för att 

omvandla aktuellt område till ett bostadsområde. Exakt placering och dragning av gång- och 

cykelvägen är därför inte bestämd utan kommer att studeras vidare och projekteras närmare 

ett genomförande av detaljplanen.  

 

Senaste mätningarna på väg E45 är gjord år 2018 och bedöms vara aktuella inom ramen för 

vad den använts till i planarbetet. Där så har bedömts nödvändigt har trafiken räknats upp 

genom gällande trafikuppräkningstal för Norrbottens län. Kommunen avser inte att utföra 

åtgärder utanför planområdet som kan medverka till försämrade bostadskvaliteter utan att 

kompensera detta genom ex. bullerplank. Synpunkterna är noterad men föranleder inga 

revideringar i planhandlingarna.  

 

 

Privatperson 4, 2021-11-18 (inkommit efter samrådstidens utgång) 

Önskar att öka grönområdet mot de befintliga områdena och påtalar att det där även går ett 

skoterspår. Vidare önskas att båda de nya områdena har bilanslutning mot väg E45 och påtalar 

att både Andra sidanvägen och Solvägen inte är i bra skick. Solvägen är dessutom inte 

kommunal. Ingen byggtrafik önskas på Solvägen och det är positivt att gatan idag är en 

återvändsgata med få hus utmed.  

 

Kommentar: Planhandlingarna har reviderats med ett bredare (15 m) grönsläpp mot 

Bryggeribacken etapp 1. Inom detta område inryms både gång- och cykelväg samt möjlighet 

till skoterpassage. Att ansluta båda områdena mot väg E45 riskerar att skapa smittrafik 

genom planområdet och till Andra sidanvägen vilket kan leda till mer trafik genom 

planområdet och på Andra sidanvägen, vilket inte är önskvärt. Solvägen kommer att förbli en 

återvändsgata med ett relativt få antal hus utmed. En upprustning och förlängning av 

Solvägen planeras att ske i samband med detaljplanens genomförande då kommunen också 

tar över ägandet och huvudmannaskapet för Solvägen. Dirigering av byggtrafik är inget som 

regleras inom ramen för planarbetet. Planhandlingarna har reviderats med ett bredare 

grönsläpp och i övrigt är synpunkterna noterade men föranleder inga ändringar i 

planhandlingarna.    

 

 

Ungdomsrådet, 2021-10-20 

Ungdomsrådet har inget att erinra mot rubricerad plan. 

 

Kommentar: Synpunkten är noterad och föranleder inga revideringar av planhandlingarna.  

 

 

Skanova (Telia Company) AB, 2021-11-03 

Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan. 

 

Kommentar: Synpunkten är noterad och föranleder inga revideringar av planhandlingarna. 
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