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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplaneförslaget daterat 2021-09-10 har varit på samrådsremiss under tiden 14 oktober 

2021 till och med 5 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. 

 

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande 

förändringar skett av detaljplan för detaljplan för Guldet 2 m.fl. Gällivare kommun. 

 

Planbeskrivningen 

• Planbeskrivningen har justerats med datum för geoteknisk markundersökning. 

• Planbeskrivningen har under rubriken radon justerat med information om mätningar 

som genomförs vart 10:e år 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information gällande balkong ovan 

personalentrén.  

• Planbeskrivningen har under rubriken fastighetsrättsliga frågor kompletterats med text 

om att avtal behövs för att säkra allmänhetens tillgång till gång- och cykelvägen. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en text under rubriken 

exploateringskostnader om u-område och markreservat. 

 

Plankarta 

• Plankartan har justerats med prickmark över u1 området för att säkra tillgängligheten 

till underjordiska ledningar. 

• Planområdet har utökats mot Norskavägen och Pumparegatan. 

• Utfartsförbudet har förlängts och gäller också mot Pumparegatan. 

• Gång- och cykelvägen (x-område) har justerats för att stämma bättre överens med 

aktuell sträckning. 

 

Övriga ändringar är främst redaktionella. 

 

INKOMNA YTTRANDE 

Följande yttranden har inkommit under samrådstiden 14 oktober 2021 till 5 november 2021. 

 

o Länsstyrelsen Norrbottens län, 2021-11-04 

o Trafikverket, 2021-10-19 

o Lantmäteriet, 2021-10-29 

o Vattenfall Eldistribution AB, 2021-11-05 

o Top – bostäder AB, 2021-10-27 

o Ungdomsrådet, 2021-10-20 

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

o Skanova AB, 2021-11-01 
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Nedanstående är ett sammandrag av de inkomna yttrande som följs av kommentarer. 

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

teknikförvaltningen. 

 

Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2021-11-04 

Länsstyrelsens synpunkter 
Råd enligt PBL 

Det behöver framgå av planbeskrivningen hur markreservatet för underjordiska ledningar (u-

område) kan kombineras med dem tillåtna komplementbyggnaderna i samma område. I detta 

egenskapsområde har även höjdbegränsningarna h1 fallit bort. 

 

Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter på planförslaget. 

 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle leda till att ett beslut 

att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10  § PBL. 

 

Kommentar: 

Plankartan har justerats gällande u1 där området fått prickmark i stället för korsmark som 

det var i samrådsförslaget. Detta för att säkra tillgängligheten till underjordiska ledningarna.  

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2021-10-19 

Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. 

 

Kommentar: 

Noterat. 

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2021-10-29 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 

 
UTFARTSFÖRBUD INTE OK I PLANOMRÅDESGRÄNS 

På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagt i 

planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna 

platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en 

planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är 

allmän plats eller i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något 

som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är 

tillåtet, se s 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för 

planbestämmelser. 

 
BESKRIVNING AV HUR x-OMRÅDET SKA GENOMFÖRAS OCH SKÖTAS 

I planen finns ett x-område utlagt, men det finns inget omnämnt i planbeskrivningen om x-området 

eller hur det är tänkt att genomföras. Lantmäteriet vill här upplysa om följande vad gäller x-områden: 

 

• Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen endast att byggnadsnämnden 

inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda en rättighet för allmänhetens 

tillträde till x-området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock att det även finns 

en upplåtelse till exempel ett servitut till förmån för en kommunal fastighet. 

 

• Om någon annan än kommunen äger marken kan ägare kräva att kommunen ska ordna en 

rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för detta. 
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• Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på x-områden. Om 

ingen annan bygger ut anläggningar på området faller det därför rimligen på kommunen att 

ordna detta. 

 

• Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden sedan man till 

exempel skapat rättighet för området. 

 

• Om det i en gällande plan är så att markägaren, eller någon rättighetshavare, inte vill upplåta 

en sådan rätt och släppa fram allmänheten, har kommunen små möjligheter att tvinga  sig till 

en sådan rätt. För att vara säker på att få tillträde till fastigheten behöver normalt sett 

rättigheten säkra upp innan planen antas. 

 

• Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-området krävs det 

dessutom att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att det ska vara 

möjligt att bilda ett servitut på x – området i en lantmäteriförrättning. 

 

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med anledning av att 

det finns x – områden utlagda i planförslaget. Om det ovanstående innebär problem för 

kommunen borde det kanske övervägas att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som 

allmän plats istället för som x-område? 

 

ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område 

ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark, dels att 

lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet 

genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får 

vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivit i 

genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 

 

Kommentar:  

Planområdet har utökats mot Norskavägen och Pumparegatan för att ge plats för 

utfartsförbud. Detta har också förlängts och gäller längs med Pumparegatan. 

 

Planbeskrivningen har under rubriken fastighetsrättsliga frågor kompletterats med text om att 

ett avtal kan tecknas mellan kommunen och TOP – bostäder för att säkra allmänhetens 

tillgång till gång- och cykelvägen. 

 

Område som har bestämmelsen u1 har justerats från korsmark, där komplementbyggnad 

tillåts till prickmark för att säkerställa tillgängligheten till underjordiska ledningarna. 

Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken exploateringskostnader gällande u – 

område och markreservat. 
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Vattenfall Eldistribution AB, enligt skrivelse 2021-11-05 

Vattenfall Eldistribution har elnätsanläggningar inom området och inom närområdet för 

aktuell detaljplan bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i kartan nedan, 0,4 kV 

markkabel, blå streckad linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel. Elnätsanläggningarnas 

läge i kartan är ungefärligt. 

 

I planförslaget står bl.a. följande; ” I planförslaget finns område för allmännyttiga 

underjordiska ledningar och allmännyttig gång- och cykeltrafik. Dessa områden ska vara 

tillgängliga för den avsedda allmännyttiga användningen och får inte bebyggas på ett sätt 

som hindrar den. Bestämmelse om PARK, GATA och utfartsförbud från planområdet till 

Norskavägen kvarstår som i den nu gällande detaljplan” 

 

Under förutsättning att planerad bebyggelse inte påverkar tillgängligheten för Vattenfall 

Eldistributions befintliga elanläggningar har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra i 

rubricerat ärende. 

 

Kommentar: 

Noterat. 

 
TOP bostäder AB, enligt skrivelse 2021-10-27 

TOP bostäder har tagit del av rubricerade samrådshandlingar och har följande synpunkter. 

 

Plankarta: 

• GC längst Norskavägen bör dras linjärt längs med fastighetsgräns och ej svänga in på 

h1 område i söderläge. Föreslår att GC vägen (x1) anpassas mot övergångsställe 

utanför fastighetsgräns. 

• Vi föreslår att GATA-området längs med Birkarlagatan förlängs och tar del av 

parkområdet. För att på så sätt omsluta hela besöksparkeringen i anslutning till 

byggnadens huvudentré och möjliggöra tillgängligheten till norra h1 området. 

 

Planbeskrivningen 

• Kommentar till rubrik ”Geotekniska förhållanden” s 7. 

o Markundersökning har gjorts dat 2021-07-02 

• Kommentar till rubrik ”Radon” sid 7 

o Mäts vart 10e år, senast utfört 2018. Inga mätvärden överstiger 200Bq/m3. Dvs 

godkända värden. 

• Kommentar till rubriken ”Exploatering” sid 10 

o Detta kommer inte…”utgår. Då vi avser att bygga en balkong som kragar ut från 

fasadliv ovan personalentré. 

• Kommentar till rubrik ”Offentlig service” sid 11 

o ”Det finns 3 förskolor…”fel antal?? Bör vara minst 6 st. 

 

Kommentar: 

Plankartan har justerats gällande GATA som förlängts längs med Birkarlagatan för 

tillgänglighet till parkeringen i norra delen, och anpassas efter verkliga förhållandena. X-

område har justerats i plankartan.  

 

Planbeskrivningen har justerats med datum för markundersökning. Texten under rubriken 

radon har justerats enligt yttrande. Texten under exploatering har kompletterats med 

information gällande balkong ovan personalentrén. 
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Ungdomsrådet, enligt skrivelse 2021-10-20 

Ungdomsrådet har inget att erinra mot förslagen. 

 

Kommentar: 

Noterat. 

 

 

Miljö- bygg och räddningsförvaltningen, enligt skrivelse 2021-11-09 

Ska laddplatser för elfordon finnas tillgängligt inom området ser räddningstjänsten gärna att 

de placeras så att fordon enkelt kan dras ut från parkeringen. Räddningstjänsten är gärna 

delaktiga i arbetet med vart platserna placeras. 

 
Kommentar: 

Noterat. 

 
Skanova AB, enligt skrivelse 2021-11-01 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

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

Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

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

 
Kommentar: 

Noterat. 

 
MEDVERKANDE 

Diana Lindström, planarkitekt, Metria AB 

Ola Rosenqvist, planarkitekt, Metria AB 

 

Josefin Ekbäck, planarkitekt, Gällivare kommun 

 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen 

 

Upprättad 2022-01-13 

 
 
 
 
Dan Johansson 

Chef Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen 

  


