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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplaneförslaget daterat mars 2020 har varit på samråd under tiden 2020-04-07 till 2020-

04-30. Luftfartsverket (LFV), Gällivare flygplats, TERACOM och Skanova har fått längre 

svarstid.  

 

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 samhällsbyggnadsförvaltningen 

samt på kommunens hemsida (www.gallivare.se/detaljplan) under samrådstiden. 

 

Något samrådsmöte har inte genomförts.  

 

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet har främst följande förändringar skett 

av detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl., Gällivare kommun, daterad 2020-03-17.  

 

Följande utredningar/projekteringar har upprättats.   

 

• En naturvärdesinventering (NVI) har upprättats och följande justeringar har gjorts 

utifrån denna:  

- Kvartersmark i söder har justerats och ersatts med markanvändningen natur för 

att säkerställa området där Korallrot hittats.  

 

• En dagvattenutredning har upprättats och följande justeringar har gjorts utifrån denna: 

- Hela det område som var planerat för flerfamiljshus i västra delen av 

planområdet, söder om Forsheden har ersatts med naturmark. Anledning till 

detta är att området genomskärs av ett större rinnstråk som avvattnar en stor del 

av befintlig bebyggelse väster om planområdet. 

- Avskärande diken regeras inom naturmarken för att säkerställa avledning av 

dagvatten.  

- Reglering av lägsta nivå för färdigt golv (+353) har säkerställts för området 

söder om Gamla Luleåvägen i öster [b3] samt för området närmast Vassaraälven 

(+352) [b4].  

 

• En förprojektering av spillvattenledningar har upprättats och följande justeringar har 

gjorts utifrån denna: 

- Mark (300 m2) för pumpstation i södra delen av planområdet [E1] har 

kompletterats plankartan. 

 

• En förprojektering av marken har genomförts och följande justeringar har gjorts 

utifrån denna: 

- Gatunivåer regleras med möjlighet om justeringar på +/- 0,5 meter.  

- Gatuområdet har utökats för vägarna inom området för att slänter ska 

inrymmas.  

 

• Radon har undersökts och nya avläsningar av grundvattnet har genomförts, denna 

information har kompletterats den översiktliga geotekniska undersökningen samt 

hydrogeologiska utredningen. Till följd av detta har följande justeringar gjorts: 
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- Källare får inte uppföras inom planområdet [b1] med undantag för det område 

som planeras för kulturbyggnader. Här får källare anläggas men ska då uppföras 

med vattentät betong [b2].  

 

Följande har justerats/kompletterats planbeskrivningen: 

 

• Skiss på placering av kulturbyggnader samt utförligare beskrivning av dessa. 

• Genomförandefrågor/fastighetsrättsliga frågor har förtydligats (x-område, inlösen 

allmän plats m.m.)  

• Information om asfalten som finns längst Gamla Luleåvägen.  

• Skanovas ledningar som passerar genom planområdet är inte lägre i bruk. 

• Förtydligande gällande flyghinderhöjden. Dialog har hållits med luftfartsverket (LFV) 

och Gällivare flygplats.  

 

Följande bestämmelser har justerats/kompletterats i plankartan förutom ovan redan nämnda: 

 

• En generell bestämmelse om högsta tillåta totalthöjd (+ 374 meter) inom hela 

planområdet.  

• Markanvändningen centrum [C] har kompletterats inom områden för kulturhus.   

• Ledningar/ledningsrätter som tangerat kvartersmark har justerats så att dessa hamnar 

inom allmän plats.  

• X1-området har förtydligats.  

• Två områden för transformatorstation [E2] har kompletterats.  

• Kvartersmark i söder har ändrats till [NATUR] för att säkerställa fynd av Korallrot (en 

art av orkidé).   

• Informationsruta för att uppmärksamma om att vid bygglovssked bör kommunen 

anlita någon med byggnadsantikvarisk kompetens som medverkar i utformningen av 

områden för kulturbyggnader.  

• Mark för komplementbyggnader (kryssmark) ersätts delvis med mark som inte får 

bebyggas (prickad mark) inom kvartersmarken i nordväst mot Gamla Luleåvägen.  

• Avstånd till spångning runt sjö Nuolajörvi säkerställs genom att marken 10 meter från 

spångningen regleras som [NATUR].  

• Vad den utökade bygglovsplikten avser har förtydligats [a2] som stöd till 

bygglovsprövning. 

• Planområdet har minskats och fastigheten Gällivare S:5 ingår inte längre.   

 

 

Övriga ändringar är främst redaktionella. 
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INKOMNA YTTRANDE 

Följande yttranden har inkommit till och med 30 april (TERACOM och Skanova har fått 

längre svarstid):  

 

o Länsstyrelsen Norrbotten, 2020-04-29  

o Trafikverket, 2020-04-30 

o Lantmäteriet 2020-04-30 

o Luftfartsverket (LFV), 2020-05-30 

o Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, 2020-04-15 

o Barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-04-06 

o Vattenfall Eldistribution AB 2020-04-30 

o Vassaraälv Förening, 2020-04-25 

o Sverigedemokraterna Gällivare, 2020-04-22 

o Privatperson, 2020-04-23 

o TERACOM, 2020-05-08 

o Skanova, 2020-05-12 
 
 
Nedanstående är ett sammandrag av de inkomna yttrande som följs av kommentarer. 

Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 

Yttranden från statliga myndigheter  
 

Länsstyrelsen Norrbotten enligt skrivelse 2020-04-29 
 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 

prövas. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

 

Naturmiljö 

I planbeskrivningen anges att våtmarkerna inom området inte har klassats i Länsstyrelsens 

våtmarksinventering och att naturvärdena därför bedöms som små. Detta är ett felaktigt 

resonemang då det vid våtmarksinventeringens genomförande fanns en storleksgräns på 50 ha 

för vilka våtmarker som var med i inventeringen. Att våtmarkerna inom planområdet inte har 

klassats beror på att de inte ingick i inventeringen och har ingenting med naturvärden att göra. 

 

Våtmarkerna centralt i planområdet ska användas för rening av dagvatten och eftersom 

ingen inventering av naturvärden gjorts kan länsstyrelsen inte bedöma lämpligheten i 

detta. 

 

Kulturmiljö 

Eftersom det i detta läge inte finns något lagstöd i att påföra skydds- eller 

varsamhetsbestämmelser för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör byggnadernas 

värden bättre beskrivas i planbeskrivningen att det i kommande bygglovsprövningar lätt kan 

utläsas vilken varsamhet som ska tas till de olika byggnadernas värden. Eftersom kommunen 

reglerar planen med utökad lovplikt för alla exteriöra åtgärder blir det också lättare för 
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kommunens bygglovshandläggare att bedöma inkomna lov om det tydligt framgår vilka 

värden byggnaderna har.  

 

Alternativt kan kommunen, efter planen vunnit laga kraft och de kulturhistoriskt 

värdefulla byggnaderna är på plats, göra en ändring av planen med varsamhetbestämmelser. 

 

Placering av de enskilda s.k. kulturbyggnaderna är inte bestämd och kommunen beskriver inte 

heller hur eller när man ska göra det. Man har dock med förutsättningar som man vill uppnå 

vilket är bra. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver anlita en antikvarisk kunnig som kan 

utreda husens placering. Som stöd i utredning av placering kan kulturmiljöanalysen med dess 

rekommendationer vara. 

 

Höjdplacering för den äldre bebyggelsen ska klaras av med en eventuell förhöjd sockel, vilket 

kan gå bra, men det bör finnas ett högsta höjdmått för sockeln som är lika med en normal 

källarsockel som ett äldre hus kan ha. De aktuella husens socklar bör vara förebild. 

Placeringen av byggnaderna ska ta hänsyn till bl. a. denna fråga, att placera byggnaderna med 

lämpliga markförhållanden. 

 

Resultatet av utredningen kan med fördel arbetas in i planbeskrivningen som stöd för 

kommande bygglovsprövningar. 

 

I och med att frågan gäller riksintresse för kulturmiljö Malmberget och vi har 

samarbetsgruppen för att bevara kulturbyggnader bör frågan om byggnadernas placering även 

tas upp där. 

 

Rennäring 

Rennäringen i området är under stor påverkan av pågående och planerade verksamheter. Till 

exempel samhällsflytten, gruvverksamhet, väg E10, planerade vindkraftparker och 

kraftledningar och gruvprojektet i Liikavaara. 

 

Planområdets lokalisering i anslutning till befintligt bostadsområde och väster om väg E10 

gör att länsstyrelsen bedömer att planen i sig kan genomföras utan att påtagligt försvåra för 

rennäringens bedrivande. 

 

Klimatanpassning 

Enligt länsstyrelsen bedömning har kommunen beaktat risker som kan uppstå till följd 

av ett förändrat klimat, även om det inte görs koppling till klimatförändring i planbeskrivning. 

De anpassningsåtgärder som föreslås, bedömes som tillräckliga, givet att de genomförs. 

 

Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet 

Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse som vid 

planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse. Länsstyrelsen kan inte utläsa från planhandlingarna om kommunen avser att 

anlägga någon yta avsedd för lek till barn i området. 

 

Vatten 

Länsstyrelsen ser inte att planförslaget riskerar att försämra ekologisk eller kemisk 

status i vattenförekomsten Nuolajärvi förutsatt att granskningshandlingen revideras på 

följande punkter: 
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• Förtydligande om att den natur- eller parkmark som planeras inom vattenförekomstens 

närområde (<30 m) inte omfattar någon form av uppföranden eller anlagda markytor. 

Ytor som är gräsklippta och/eller har röjts på naturlig vegetation är att betrakta som 

anlagda ytor enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Sådana 

ytor bör inom närområdet (<30 m) minimeras och begränsas till promenadstråk och 

liknande. Andelen av sjöns närområde som är påverkat bedöms i nuläget vara 16 % 

enligt VISS. Det finns visserligen ett visst utrymme innan status för parametern 

’Närområde i sjöar’ försämras till nästa klass (’Otillfredställande’) men det utrymmet 

bör inom 30 m från vattenförekomsten begränsas till att hålla stigar och andra 

promenadstråk öppna för att möjliggöra tillträde till sjön. Dessa restriktioner gäller 

inte befintliga ytor som är anlagda i närområdet. Överlag kan dock sjöns ekologiska 

status förbättras genom att minimera även de ytor som är anlagda i dagsläget (en bra 

åtgärd för sjön är att inte klippa mer gräs än nödvändigt i närområdet). 

 

• Förtydligande om att allt dagvatten som alstras inom planområdet kommer att 

infiltreras innan vidare utsläpp till recipient. Klargöra vilka vatten som kommer att 

utgöra recipienter, gärna en karta med dagvattenstråken inritade. Om det finns en 

dagvattenplan som belyser detta så referera gärna till den. 

 

Kommentar: En naturvärdesinventering (NVI) har tagits fram och resultatet har arbetats in i 

handlingarna.  

 

Skiss på placering av kulturhusen har tagits fram och utretts av person med antikvarisk 

kompetens. Vad den utökade bygglovsplikten avser har förtydligats som stöd till 

bygglovsprövning. 

 

Nej, kommunen har inga planer på att anlägga lekområden. Närheten till naturen och den 

egna tomten bedöms vara tillräckliga lekplatser för barnen.  

 

En dagvattenutredning har upprättats för att ta fram beräkningar och lösningar för dagvatten 

samt säkerställa föreslagen hantering.  

 

 

Trafikverket enligt skrivelse 2020-04-30, 

 

Synpunkter 

Flyghinder 

Gällivare flygplats är av riksintresse. 

Planområdet ligger på gränsen mellan horisontellyta och koniskyta för hinderfriytan för 

flygplatsen. Kommunen beskriver vilka hinderfria höjder som gäller och relaterar till 

marknivån och planerade byggnadshöjder. Innebörden är att större delen av planområdet 

endast skulle kunna bebyggas med 3-8 meter för att inte störa hinderfriheten. Kommunen gör 

jämförelser med området Forsheden, där bebyggelse redan överstiger hinderfrihetsytan och 

skriver att detta medger överskridanden av hinderfrihetsytan även i aktuellt planområde. 

 

Det framgår ej om denna bedömning gjorts i samråd med LFV. För flyghinderanalys vill vi 

hänvisa till LFV där de kontrollerar att de planerade byggnadsverken inte påverkar ICAO 

Annex 14-ytorna (tidigare BCL-ytor), MSA-ytor och in- och utflygningsprocedurerna, mm. 
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På sidan 6 finns en bild ”Utdrag hinderfrihetsytor Gällivare flygplats”. LFV bör anges som 

källa. 

 

Buller 

Trafikverket noterar att kommunen gjort en översiktlig bedömning av ekvivalenta 

bullernivåer för området (enligt Boverkets metod) vilket visar att gällande riktvärden för 

buller vid bostäder klaras. Trafikverket gör samma bedömning. 

 

Hydrologi, ytvatten 

I samband med planprocessen har kommunen genomfört en hydrogeologisk utredning inom 

planområdet. Syftet med utredningen är att klargöra rådande geohydrologiska förhållanden 

(grund-, yt- och infiltrationsförhållanden) samt ge förslag på åtgärder för att minska risken av 

påverkan vid översvämning av området. 

 

Trafikverket förutsätter att framtida klimatperspektiv finns med i beräkningarna och önskar ett 

tydliggörande av om exploateringen och hårdgörande av ytor kommer att påverka de flöden 

som idag passerar E10 i befintliga trummor. 

 

Kommentar: Dialog har förts med Gällivare flygplats och LFV. Se kommentar till LFV´s 

yttrande nedan.  

 

Källhänvisning till figur på sidan 6 i planbeskrivningen har setts över.  

 

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planprocessen. E10:ans trummor 

kommer inte att påverkas av planförslaget.   

 

 

Lantmäteriet enligt skrivelse 2020-04-30 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 

FASTIGHETSFÖRETCKNING  

På s. 3 anges att det ska finnas en upprättad fastighetsförteckning. Lantmäteriet har inte 

kunnat hitta någon förteckning, varken bland planhandlingarna eller på kommunens hemsida. 

Det bör kompletteras.  

 
SKA MARKANVISNINGSAVTAL TECKNAS?  

I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal ska tecknas. Om avsikten är 

att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, 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.  

 

Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 

planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav 

när ni kompletterar planhandlingarna ang. markanvisningsavtalet.  
 

FÖRVÄRV AV SAMFÄLLIGHETER  

På s. 40 i planbeskrivningen framgår att kommunen avser att förvärva Gällivare s:79 och del 

av Gällivare s:1 i samband med planens genomförande. För denna åtgärd bör samtliga 

delägare i Gällivare s:79 utredas, som delägande fastigheter ej är fullständigt redovisade enligt 

fastighetsregistret. Det är viktigt att samtliga som berörs av planen redovisas i 
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fastighetsförteckningen, i detta fall samtliga delägare i samfällighet. För att upphäva 

samfälligheter krävs lantmäteriförrättning samt i samband med denna en värdering av marken. 

Delägarna kan därmed få rätt till ersättning för sin andel i samfälligheten. En förtydligande 

text om detta bör framgå i planbeskrivningen. 

 
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 påpeka följande vad gäller 

x-områden:  

 

• Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så 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 t.ex. ett servitut till förmån 

för en kommunal fastighet.  

• Om någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att kommunen ska 

ordna en rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för detta.  

• 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 

t.ex. skapat rättighet för området.  

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

det 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. Kommunen kanske borde överväga att lägga ut 

området för gång- och cykeltrafik som allmän plats istället för som x-område? 

 

Delar av planen som bör förbättras  
 

GRUNDKARTA  

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är något 

föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det ska 

vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen.  
 

U-OMRÅDE SAKNAS  

Inom planområdet går en befintliga ledningsrätter för vatten och avloppsledningar till förmån 

för Gällivare kommun (25-F1995-396.1), teleledningar till förmån för Telia (25-F1981-613.1) 

och starkströmsledningar till förmån för Vattenfall Norrbotten elnät AB (25-F1996-157.1).  

I urklipp från plankartan nedan ser det ut som att ledningsrätt för vatten och avlopp (25-

F1995-396.1) kan beröra delar av kvartersmark, vid de röda pilarna. Dock finns inget u-

område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan 

ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att 

vatten och avloppsledningen ska tas bort/flyttas behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I 

annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-område. 

 

I planbeskrivningen på s. 40 framgår att teleledningen (25-F1981-613.1) ska flyttas. 

Lantmäteriet vill upplysa kommunen om att även det nya läget på ledningen bör ges ett u-
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område, om det innebär att kvartersmark påverkas. Ledningsrätten inte att följa med till det 

nya läget. Om avsikten är att ledningen även i fortsättningen ska omfattas av ledningsrätt, 

krävs en lantmäteriförrättning i samband med ledningsflytten.  

 

På samma sida som ovan redovisas ledningsrätten för starkström (25-F1996-157.1) Dock 

saknas en redovisande text hur rättigheten kommer påverkas. Observera att om ledningen ska 

flyttas, gäller samma åtgärd för denna ledning som beskrivs ovan. 

 
OLÄMPLIGT MED ILLUSTRATIONSLINJER I PLANKARTA  

Lantmäteriet avråder från att använda illustrationslinjer (i detta fall illustration av blivande 

fastighetsindelning). Anledningen till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt 

gällande planbestämmelserna. I många fall finns det behov av att illustrera möjlig framtida 

bebyggelse/fastighetsindelning, men istället bör då antingen en särskild illustrationskarta 

upprättas eller illustrationen redovisas i planbeskrivningen.  

 
TILLGÅNG TILL VATTEN OCH AVLOPP  

På s. 32 i planbeskrivningen framgår att hela planområdet kommer anslutas till kommunalt 

vatten- och avlopp. Det som bör förtydligas i denna fråga är om en anslutning till det 

kommunala nätet ska ske genom en gemensam anslutningspunkt (och hur samtliga fastigheter 

i så fall ska få tillgång till VA) eller om varje nybildad fastighet får en egen förbindelsepunkt 

vid fastighetsgräns.  

 
INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS  

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommunen med 

stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med den 

berörda fastighetsägaren. På motsvarande sätt blir kommunen skyldig att lösa in den allmänna 

platsen, som kommun är huvudman för, om berörd fastighetsägare begär det, enligt PBL 14 

kap 14 §. 

 

Kommentar: Fastighetsförteckningen finns att ta del av på samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen. Lantmäteriet kan fortsättningsvis få denna bifogad vid samråds och 

granskningsremisser. 

 

Kommunen avser inte att förvärva fastigheter, däremot avses byte av mark ske.  

Planbeskrivningen har förtydligats enligt lantmäteriets yttrande vad gäller 

markanvisningsavtal och x-område.  

 

Grundkartan och fastighetsförteckningen har uppdaterats inför granskning. Plankartan har 

setts över för att säkerställa att eventuella u-område regleras alt. att ledningar placeras inom 

den allmänna platsmarken. Illustrerade fastighetsgränser på plankartan kommer inte att 

redovisas på annat sätt då kommunen gör bedömningen att det är lämpligt att visa hur många 

fastigheter som kan inrymmas inom området.  

 

Fastighetsindelningsbestämmelser har inte använts då det bedöms nödvändigt att 

lantmätaren vid förrättning ska ha möjligheten att justera fastighetsgränser utifrån önskemål 

om tomtstorlek eller andra ändrade förutsättningar.  

 

En förprojektering av VA har tagits fram där bland annat förbindelsepunkter utretts. Detta 

kommer inte att redovisas i detaljplanen.  
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Planbeskrivningen har förtydligats gällande avsnittet om inlösen av allmän plats.  

 

 

Luftfartsverket (LFV) enligt skrivelse 2020-05-30 

 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot  

detaljplanen.  

 

Kommentar: Dialoger har hållits mellan LFV och Gällivare kommun sedan samrådet. LFV 

har kommit fram till att bebyggelse upp till + 385 meter inte kommer att vara något problem. 

Detaljplanen kommer att kompletteras med en generell planbestämmelse (högsta tillåtna 

totalhöjd + 374 meter) som säkerställer att ingen bebyggelse överstiger rekommenderad höjd.  

 

 

Yttranden från kommunala verksamheter  
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen enligt skrivelse 2020-04-15 

 

 Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har följande synpunkter:  

 

• Det framkommer inte i planbeskrivningen om någon påverkan kommer att ske på 

Vassaraälven. Ett försiktighetsmått bör vidtas för den biologiska mångfalden i 

allmänhet och laxartade fiskar i synnerhet bör det säkerställas att vegetationen 

(skuggningsplatser) längs Vassaraälvens stränder bibehålls.  

• I planbestämmelserna finns X1, Markreservat som bestämmelse, men är inte utmärkt i 

plankartan vad vi kan utläsa.  

• Om den befintliga Luleåvägen som går i planområdet kommer att grävas om, anläggas 

på nytt, bör det beaktas att asfalt kvaliteten (gammal asfalt – innehåller möjligen 

stenkolsolja) kan vara en sådan att den måste tas hand om på särskilt sätt ur 

miljösynpunkt.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Inga kända.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar  

Inga kända. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen på sidan 9 beskrivs inverkan på Vassaraälven. Ingen 

bebyggelse planeras i närheten av älven. Områden närmast vattendragen inom planområdet 

regleras som allmänplats [NATUR/PARK]. Inom området för tekniska anläggningar [E] 

regleras ett [x1]-område. Området har setts över och förtydligats. Planbeskrivningen har 

kompletterats med information om hur asfalt längst Gamla Luleåvägen ska hanteras.   

 
Barn- och utbildningsförvaltningen enligt skrivelse 2020-04-06 

Barn- och utbildningsförvaltningen har synpunkter på detaljplanen och planbeskrivningen 

över det planerade området. 

 

Det är av yttersta vikt att barn och elever kan på ett tryggt sätt ta sig till skolan, även vintertid. 

 

Därför anser barn- och utbildningsförvaltningen att man prioriterar gång och cykelvägar som 
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möjliggör trygg skolväg för barn i alla åldrar. 

 

Området kommer ligga ca 2 km öster om centrum, vilket innebär att barn i lägre åldrar 

kommer att behöva skolskjuts enligt nu gällande riktlinjer. Hållplats för kollektivtrafik bör 

placeras inom rimligt gångavstånd från det nya området. Vad som är rimligt gångavstånd är 

individuellt, men nu gällande riktlinjer för skolskjuts anger att barn i de lägre årskurserna inte 

bör ha längre än 1 km till närmsta hållplats, annars är kommunen skyldig att erbjuda taxi. 

Frågan om hållplatser blir inte bara en ekonomisk fråga för kommunen, utan även en 

miljömässig. Ju mer tillgänglig hållplatsen är, desto fler kommer att välja kollektivtrafik före 

bil. 

 

Att prioritera gång- och cykelvägar samt hållplats för kollektivtrafik gynnar hälsa, miljö och 

ekonomi, vilket också genomsyrar de kommunala målen om hållbarhet. 

 
Kommentar: Inom planområdet finns utrymme för att anlägga gång- och cykelbana längst 

Gamla Luleåvägen. Ett område för hållplats och vändplan regleras i mitten av planområdet 

längst Gamla Luleåvägen (som kommer att utgöra anslutningsväg till planområdet).   

 

 

Yttranden från övriga  
 
Vattenfall Eldistribution AB enligt skrivelse 2020-04-30 

Vattenfall Eldistribution AB har tagit det av samrådshandlingen och avger följande yttrande! 

Vi har tagit fram ett förslag på placering av två stycken nätstationer inom detaljplanen för 

vilka vi yrkar på ett E-område på 10 x10 meter per område. 

I övrigt har vi inget att erinra mot detaljplanen. 

 

Kommentar: Detaljplanen har kompletterats med två E-områden enligt Vattenfalls yttrande.  

 
Vassaraälv Förening enligt skrivelse 2020-04-25 

 

Bakgrund 

Vassaraälv Förening är en förening som bildats p.g.a. den bristande dialogen i samband med 

att utvecklingsplaner tagits fram i ”Nya Gällivare projektet”. Vi anser oss företräda de 3000 

invånare som skrivit på listor för att bevara Vassaraälvområdet i dess nuvarande form. Vi 

företräder även fastighetsägare, boende och verksamma i området. 

 

Yttrande 

Vi ser det mycket angeläget att det skapas nya bostäder i Gällivare, men vi ifrågasätter att 

dessa skapas inom strandskyddat område utefter Vassaraälv. Vi anser som tidigare att ett 

byggande på Repisvaara och förtätning i centrala staden bör prioriteras, även med 

flerbostadshus. 

 

Vi har följande synpunkter på förslag till Detaljplan ”Nuolajärvi” 

- Att Vassaraälvsområdet skall bevaras som ett utsträckt parkområde, en ”älvpark”, som 

bevarar områdets karaktär genom hela staden. I detta ingår även Kvarnbacken, 

Hembygdsområdet och östra delarna ner mot Nunisvaara. Detta parkområde ger även en 

garanti för att bostäder inte översvämmas vid vårfloden. Enligt Länstyrelsens regionala 

klimatanalys kommer området NV om Gällivare och Gällivareområdet, Vassaraälvens 

tillrinningsområden, att få kraftigt ökade nederbördsmängder p.g.a. klimatförändringarna. 
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Detta speciellt under våren. Konsekvenserna av kraftigt regn på våren tillsammans med 

snösmältning och islossning kan ge katastrofala följder. Därför bör den gällande 

strandskyddszonen 100 m tillämpas utefter Vassaraälven. 

 

• Att strandskyddet skall gälla för området. Inga nybyggnationer skall ske som 

inskränker på strandskyddet. 

• Att Vassaraälvsområdet som redan idag är ett omtyckt och väl frekventerat 

rekreationsområde utvecklas till ett grönt parkområde som sammanbinder det framtida 

Gällivare med gång- och cykelvägar. Genom den förtätning som planeras kommer de 

flesta andra grönområden i Gällivare att bebyggas. Därför bör Vassaraälvområdet 

bevaras. 

• Att de byggnationer som planerats vid Vassaraälv istället planeras som förtätning i 

centrala Gällivare (inom triangeln Parkgatsleden, Lassarettsgatan, Malmbergsvägen), 

utökad bebyggelse på Repisvaara och/eller flytt av kulturhus till Koskullskulle. 

 
Kommentar: Det finns ett politiskt beslut om att planlägga aktuellt område. Inom området 

finns inget strandskydd för Vassaraälven. En dagvattenutredning har tagits fram för att 

säkerställa att ingen ytterligare påverkan på vattenområden sker. Beräkningar med 

hänseende till klimatförändringarna har gjorts för att se vilka rinnstråk genom planområdet 

som behöver ses över (nya/större vägtrummor m.m.). Ytor för översvämning säkerställs inom 

planområdet genom [NATUR]. Höjdsättning av kvartersmark har reglerats med 

planbestämmelse inom riskområden för översvämning. Allmänplats [NATUR/PARK] 

regleras närmast vattendragen för att säkerställa allmänhetens tillgång.  

 
Sverigedemokraterna Gällivare enligt skrivelse 2020-04-22 

Sverigedemokraterna är positiva till detaljplanen men undrar om man inte bör ansluta området 

till E10:an, genom att rusta upp gamla vägen hela vägen till Nunis. Detta med tanke på att det 

blir en kraftig omväg att köra hela vägen runt Nuolajärvi för att sedan kunna komma ut på 

E10 mot gruvorna. 

 

Kommentar: Kommunen har gjort bedömningen att det inte är lämpligt med fler anslutningar 

mot E10:an med hänsyn till risk för genomfartstrafik genom området.  

 

Privatperson enligt skrivelse 2020-04-23  

Jag anser att de rödmarkerade området på bifogad karta bör fredas från byggnationer då de 

finns stor risk för negativ miljöpåverkan på Gällivare gamla Kyrkogård/Begravningsplats. 

 



 13 

 
 

• Minskad anonymitet för besökarna 

• Risk för ökad bullernivå på begravningsplatsen från väg E10 då skog måste avverkas 

pga. byggnation. 

• Risk för störande ljud från bebyggelse om de byggs tätt inpå begravningsplatsen. 

• Minskad trevnad o lugn hos besökarna av begravningsplatsen. 

 

I nuvarande tappning av Gällivare gamla begravningsplats så har vi en kyrkogård vi kan vara 

stoltas över i likhet med Skogskyrkogården i Stockholm. En plats där som man gärna besöker 

för att hitta lugnet. 

 

Skulle man däremot avverka all grönska runt i kring så blir de mer likt Piteås centrala 

Begravningsplats alt. En amerikansk krigskyrkogård. Kallt o sterilt en plats man inte gärna 

besöker om man inte måste.  

 

Förslagsvis ses möjligheterna över att byta denna markbit med Svenska kyrkan mot annan 

mark som kan tänkas vara intressant för Gällivare Kommun. 

 
Kommentar: Detaljplanen reglerar [PARK/NATUR] närmst kyrkogården. Detta område 

avses inte exploateras varför träd kommer att stå kvar.  

  

TERACOM enligt skrivelse 2020-05-08 

Teracom har ingen erinran. 

 

Kommentar: - 

 
Skanova enligt skrivelse 2020-05-12 

Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan. Det finns kopparkablar som är tömda och 

tagna ur drift (se bifogad ritning)  

 

Kommentar: Planbeskrivningen kommer att uppdateras med denna information.   
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MEDVERKANDE 

 

Kommunens ansvarige handläggare Sofie Rynbäck.   

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 

 

  

ALEXANDER KULT  

Förvaltningschef  

 

  

Upprättad 2020-09-16 

 

  


