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PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV LINA 3:1,
TALLBACKEN

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gällivare kommun
Norrbottens län

HANDLINGAR
I planen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Fastighetsförteckning
Övriga handlingar:
• Illustrationskarta
• Grundkarta
• Orienteringskarta
Bilagor:
• Geoteknisk utredning, ÅF 2018-06-01
• VA-utredning, ÅF 2018-05-14
• Riskanalys farligt gods Ramböll 2018-06-20
Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har
juridisk verkan. Planen har upprättats i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900)
som standardförfarande.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 6–7 nya tomter för
bostadsändamål på Tallbacken utanför Gällivare. Dessa ska främst fungera som
ersättning för en del av de befintliga bostäderna i Liikavaara, Sakajärvi och Laurajärvi
som kommer lösas in av Boliden i samband med expansion av gruvbrytningen i Aitik.
Inom planområdet är tomterna väl tilltagna för att ge förutsättningar att i anslutning
till bostaden kunna uppföra stall för hästar.
Planområdet uppgår till cirka 2,0 hektar. Det ligger längs väg E45, cirka sju kilometer
öster om Gällivare centrum och tre kilometer norr om flygplatsen. Söder om
planområdet rinner Lina älv. Planområdet ligger i anslutning till fem bebyggda
bostadstomter längs en byväg. Platsen är vald för att möjliggöra en lantlig
bebyggelsemiljö med viss hästhållning som är likvärdig de fastigheter som kommer
att lösas in.
Planområdet ligger inom riksintresse för renskötsel. Området ingår i Gällivare
samebys trivselland, och är utpekat som vår- och vinterland.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) SFS
2014:1014. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan är
vägledande.
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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 vatten
och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse.
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt
Miljöbalken 3 kap. 3 § skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Hela Torne och Kalix älvsystem med dess biflöden är utpekade som Natura 2000områden enligt art- och habitatdirektivet. Planområdet ligger i närheten av Lina älv
som är ett biflöde till ovan nämnda älvsystem.
En förstudie har tagits fram för utredning av avloppslösning. Anläggning av vatten
och avlopp avses ske genom enskilda lösningar eller genom
gemensamhetsanläggning. Natura 2000-området bedöms inte påverkas negativt av
ett genomförande av detaljplanen.
Planområdet omfattas av riksintresse för rennäring och utgör mark för
höst/vinterbete. Tidig dialog har skett med berörd sameby. Den sammantagna
påverkan på riksintresset bedöms bli liten.

Figur 1. Karta över kärnområde av riksintresse för rennäring. Planområde markerat med röd cirkel

Väg E45 samt flygplatsen ligger inom riksintresse för kommunikationer. Hänsyn ska
tas till flygverksamhetens behov av hinderfrihet samt buller från verksamheten.
Enligt utförd beräkning av influensområde för flygbuller från Gällivare flygplats,
2015, så berörs inte föreslaget område av en framtida beräknad maximal
flygbullernivå. Detaljplanen kommer inte medge byggnadshöjder som inkräktar på
hinderfriheten. Tidig dialog har skett med Gällivare flygplats som inte har några
invändningar mot planförslaget.
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Bullerberäkning för vägtrafikbuller är utförd. Beräkningarna visar att bebyggelse
inom planen kan uppföras utan risk att riktvärden i trafikbullerförordningen
överskrids.
Riksintressena bedöms därmed inte påverkas negativt av ett genomförande av
detaljplanen. Tidigt samråd har skett med Trafikverket.

KAPITEL 4, MILJÖBALKEN
Miljöbalken kapitel 4 innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse
för t ex natur- och kultur, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Enligt 4 kap. 8 § MB klassas
även alla områden som ingår i EU:s nätverk Natura 2000 som riksintressen.
Lina älv rinner cirka 150-200 m söder om planområdet och ingår i Natura 2000,
därmed av riksintresse. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av ett
genomförande av detaljplanen.

KAPITEL 5, MILJÖBALKEN
Miljöbalken kapitel 5 innehåller föreskrifter om miljökvalitet, miljökvalitetsnormer,
för buller, luft och vattendrag. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade
för flertalet ämnen, t ex kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxider, bly, partiklar och
ozon. För vattendrag finns klassificeringar i olika statusklasser som inte får
försämras.
Miljökvalitetsnormen (beslutad 2017-02-23) innebär att vattenförekomsten för Lina
älv ska uppnå God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus.
En förstudie har tagits fram för utredning av avloppslösning. Anläggning av vatten
och avlopp avses ske genom enskilda lösningar eller via en gemensamhetsanläggning.
Lina älv bedöms inte påverkas negativt av ett genomförande av detaljplanen.
Det förekommer inga luft- eller bullerproblem inom aktuellt planområde.
Detaljplanen medger inte sådan verksamhet som medför bullerstörning eller
luftförorening. Det bedöms inte vara någon risk att överskrida miljökvalitetsnormen
för luft eller buller.
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PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING

Planområdet ligger beläget längs väg E45, cirka sju kilometer öster om Gällivare
tätort och tre kilometer norr om flygplatsen. Söder om planområdet rinner Lina älv. I
anslutning till planområdet finns fem befintliga bostadstomter som är bebyggda.

Figur 2. Planområde markerat med röd ring

AREAL
Planområdet uppgår till cirka 2,0 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Lina 3:1 ägs enligt fastighetsförteckning av Sveaskog Förvaltnings AB.
Boliden AB har förvärvat marken inom planområdet av Svea skog.
Fastighetsförteckningen är i detta skede inte uppdaterad med förvärvet.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
ÖVERSIKTLIGA PLANER

Översiktsplan för Gällivare kommun antogs 2014. I översiktplanen ligger
planområdet inom avgränsningen Gällivare tätort med omland. Planområdet är
lokaliserat precis utanför den fördjupade översiktsplanen för tätortsområdet
(Fördjupad översiktsplan Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032).
Översiktsplanen anger att bebyggelse som avvecklas ska ersättas på ny plats i
Gällivare. Bolidens fortsatta utvinning i Aitik kommer på sikt att påverka byarna
Liikavaara och Sakajärvi. Komplettering av bebyggelse i byar bör i första hand ske
genom förtätning. Den ursprungliga bebyggelsestrukturen bör utgöra vägledning vid
val av lämpliga lägen för nya bostäder. Även närheten till kommunikationsstråk och
service bör beaktas.
Rekommendationerna i översiktsplanen (Översiktsplan Gällivare kommun 2014)
anger att planläggning främst bör ske inom verksamhetsområdet för VA. Om inte det
är möjligt bör avloppsvatten tas omhand i gemensamma anläggningar.
Översiktsplanen rekommenderar vidare att renbruksplaner bör beaktas vid planering
och byggande där rennäringens intressen berörs. Ny bebyggelse får inte hindra
flygplatsen och dess fortlevnad.
Ett genomförande av planen innebär en förtätning av det befintliga
bebyggelseområdet Tallbacken. Syftet med detaljplanen bedöms vara förenlig med
översiktsplanens rekommendationer och användning.

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER
Området har inte detaljplanelagts sedan tidigare. Inga detaljplaner finns i
närliggande område.

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-01 § 181 att ge ett positivt planbesked för del av
Lina 3:1, Tallbacken.

RIKSINTRESSEN

Planområdet berör riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken. Området
ingår i Gällivare samebys trivselland och är utpekat som vår- och vinterland. Norr
om planområdet bedriver Baste sameby renskötsel.
Lina älv rinner cirka 150–200 meter söder om planområdet och ingår i Natura 2000,
därmed av riksintresse. Lina älv ligger inte inom planområdet men berörs då ett
genomförande av detaljplanen bland annat innebär utsläpp från ett ökat antal
avloppsanläggningar.
Väg E45 samt flygplatsen ligger inom riksintresse för kommunikationer. Hänsyn ska
tas till flygverksamhetens behov av hinderfrihet samt buller från verksamheten.
Enligt utförd beräkning av influensområde för flygbuller från Gällivare flygplats,
2015, så berörs inte föreslaget område av en framtida beräknad maximal
flygbullernivå. Detaljplanen kommer inte medge byggnadshöjder som inkräktar på
hinderfriheten.
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BEHOVSBEDÖMNING OCH
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas, vilket innebär att
kommunen tar ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan. I de fall planen kan medföra en betydande
miljöpåverkan genomförs en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.
För planförslaget har en behovsbedömning tagits fram och skickats till Länsstyrelsen
för samråd om detaljplanen kan antas medföra en betydande påverkan på
människors hälsa och natur. Behovsbedömningen för denna detaljplan innefattar
både bedömning på miljömässig och social påverkan.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte
innebär betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen bedöms inte leda till en negativ påverkan på den sociala hållbarheten.
Följande frågor har identifierats som viktiga att beakta i planarbetet:
• VA-lösning
• Dagvattenhantering
• Påverkan fornlämning
• Vägtrafikbuller
• Risk farligt gods
• Eventuell påverkan riksintresse rennäring
Bedömningarna i ett tidigt skede i planprocessen är preliminära och ny kunskap som
tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas.
Länsstyrelsen har vid samråd om betydande miljöpåverkan lämnat följande
synpunkter:
Risk finns att genomförande av planförslaget kan medföra en betydande
miljöpåverkan och en miljöbedömning med MKB behöver genomföras.
Konsekvenserna för rennäringen behöver utredas och redovisas både när det gäller
direkta och kumulativa effekter. Dialog med berörd sameby måste föras.
Övrig miljöpåverkan som VA-frågor, dagvattenhantering, trafikbuller och risker med
transporter med farligt gods kan redovisas i planbeskrivningen. Det måste
säkerställas att Natura 2000-området Lina älv inte blir negativt påverkat.
Planområdet ligger inom högriskområde för radon och en geoteknisk undersökning
måste utföras och radonhalter mätas.
Samråd måste ske med länsstyrelsen avseende den närliggande fornlämningen.
Länsstyrelsen upplyser även om de nya bestämmelserna enligt 6 kap. miljöbalken
som gäller för planer med beslut om upprättande efter den 1 januari 2018. Ändringen
medför bland annat att kommunen måste fatta ett särskilt beslut om planen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kommunen bedömer efter länsstyrelsens synpunkter att ingen särskild
miljökonsekvensbeskrivning behöver utföras. Utredningar för att undersöka de
identifierade frågorna i detalj har tagits fram och beaktats. Utöver detta har påverkan
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med direkta och kumulativa konsekvenser för rennäringen närmare utretts i
planbeskrivningen. Dialog har skett med berörda samebyar och eventuella åtgärder
för att minimera störningar har tagits fram.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
LIVS- OCH UTOMHUSMILJÖER
Mark, vegetation och naturmiljö
Tallbacken är ett mindre område som ligger mellan väg E45 och Lina älv. Hela
planområdet omfattas av obebyggd skogsmark och ligger i en svag sydsluttning från
en intilliggande höjd på norra sidan av väg E45. Hela området utgörs av sandig
tallhed som är bevuxet med bärris och tallskog. Det finns ett antal bebyggda
bostadsfastigheter längs med Tallbackens byväg, som går parallellt med väg E45.
Mot söder, utanför planområdet, är marken mer låglänt och övergår till
våtmark/strandäng. Intill Lina älv finns ett cirka 2,8 hektar stort område med
sumpskog, hydrologklassad som kärrskog, med en blandning av löv- och barrträd.

Figur 4. Blåskrafferat område visar sumpskogens utbredning. Planområde markerat med rött.

Den utpekade sumpskogen följer Linaälvens sträckning och är delvis i direkt
angränsning till den befintliga bostadsbebyggelsen. Avståndet mellan planområdet
och sumpskogen som är cirka 200 meter bedöms som tillräckligt för att den nya
etableringen med 6–7 enbostadshus inte medför någon negativ påverkan på
sumpskogens värden.
Enligt Skogsstyrelsen (Skogens Pärlor, april 2018), finns inga kända naturvärden
eller nyckelbiotoper i närheten till aktuellt planområde. Naturmiljön har inga
speciella särdrag. Någon naturvärdesinventering är inte avsedd att utföras.
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk markundersökning är utförd för aktuellt planförslag (ÅF, juni 2018).
Generellt indikerar de utförda undersökningarna på mycket liknande geotekniska
förhållanden inom hela planområdet. Markytan varierar mellan cirka nivå +302,6 till
+295,6 och sluttar österut. Jorden i området är mycket fast lagrad med inslag av sten.
Sonderingarna tyder på att berget ligger djupare ner än 5-6 meter i området. Ingen
stabilitetsproblematik bedöms uppkomma utifrån rådande geotekniska
förutsättningar. För byggande av bostadshus i maximalt 2 våningar med
plattgrundläggning bedöms ingen sättningsproblematik föreligga på någon av de
planerade tomterna.

Figur 3. Marken består av både morän (prickmönster) och isälvssediment (grön färg). När inlandsisen
smälte bildades stora mängder vatten som tog med sig löst material, stenar, grus, sand. När vattnet
närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. När materialet sjönk
till botten så bildades isälvssediment. Källa: SGU (Sveriges geologiska undersökning). Planområde är
markerat med rött.

Grundvatten
Vid den geotekniska undersökningen uppmättes grundvattennivån till + 293,7 meter
och bedöms ligga på ungefär denna nivå i hela planområdet. På grund av den
sluttande terrängen varierar grundvattennivån på ett djup mellan cirka 2-9 meter
inom planområdet.
Någon avsänkning eller avledning av grundvattnet bedöms inte som nödvändig. Det
bedöms inte finnas risk för att exploatering av planområdet kan medföra någon
negativ påverkan på grundvattnet.
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Förorenad mark
Inga verksamheter har förekommit i området. Marken bedöms därför inte vara
påverkad av föroreningar och ingen markteknisk utredning behöver utföras. Om
förorening påträffas i byggskedet ska det anmälas till miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen.

Radon
Området ligger inom utpekat högriskområde för markradon enligt
Markradonutredning (Sveriges geologiska AB, 1990). Markradonprover har tagits i
samband med den geotekniska undersökningen (ÅF, 2018). Den utförda
radonmätningen indikerar att radonhalten i området ligger under 5 kBq/m3.
Radonhalten i det aktuella området är därmed låg.

Lek, rekreation och mötesplatser
Det finns god tillgång till skog och älv i planområdets närhet som är allemansrättsligt
tillgängliga. Befintliga stigar för promenad och hästridning finns i området mellan
Lina älv och byvägen samt på norra sidan om väg E45. Den befintliga skogsväg som
går från byvägen mot älven, mellan två av de planerade tomter, kommer även
fortsättningsvis att finnas kvar och är utpekad som naturmark, NATUR.
Bär- och svampplockning samt jakt och fiske förekommer i området under
sommarhalvåret. Vintertid bedrivs ett aktivt friluftsliv i genom skoter- och
längdskidåkning. Området saknar större anordnade stigar, skoter- och
vandringsleder.
Någon särskild lekplats avses inte att anordnas, utan plats för lek ordnas på
respektive tomt. Närområdet ger också goda möjligheter till spontan lek och
friluftsvistelse.

Vattenområden
Söder om planområdet ligger Lina älv, som är ett Natura 2000 område inom Torneoch Kalix älvsystem. Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) statusklassning
uppnår Lina älv en måttlig ekologisk status och en ej god kemisk status.
Miljökvalitetsnormen (beslutad 2017-02-23) innebär att vattenförekomsten ska
uppnå God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus.
När det gäller kemisk status överstiger halter av kvicksilver och PBDE (bromerad
difenyleter) i fisk gränsvärdet i alla ytvattenförekomster i Sverige. Den främsta
anledningen till de höga halterna är atmosfäriskt och globalt luftnedfall.
Planområdet berör inte något vattenskyddsområde.
Hela planområdet ligger utanför det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinje. Avståndet mellan planområde och strandlinje är som närmast cirka 150
meter.
Den geotekniska undersökningen visar att de naturliga förutsättningarna för
infiltration av dagvatten är goda.
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Jämställdhet och trygghet
Idag finns fem bebyggda bostadsfastigheter i området Tallbacken, som ligger cirka 7
km öster om Gällivare centrum. Den utökade bebyggelsen som detaljplanen
möjliggör ger förutsättningar för ett större antal människor att vistas i området. En
ökad rörelse i ett bostadsområde medför att människor upplever en större trygghet.
En förlängning av bebyggelsen medför att byvägen som ingår i detaljplanen utrustas
med gatubelysning. Detta ökar tryggheten och säkerheten för oskyddade trafikanter,
främst ungdomar och barn, som vistas i området.
För att uppnå jämställdhet behövs bland annat mötesplatser för spontana aktiviteter,
gemenskap och möten mellan människor. Den befintliga allmänna stig som finns från
byavägen ner mot älven kommer även fortsättningsvis att få finnas kvar som ett
naturstråk mellan bostadsbebyggelsen. Det finns goda förutsättningar för spontan lek
och friluftsvistelse i den omgivande skog och mark som bostadsområdet omgärdas
av.
Att själv kunna välja var man vill bo och verka främjar jämställdhet. Detaljplanen
tillhandahåller attraktiva bostäder för en målgrupp där egen hästhållning och närhet
till ridning är viktigt.

BOSTÄDER OCH LOKALER
Bostäder
I närheten till planområde finns befintlig bebyggelse med fem bostadshus längs
byvägen, några med mindre hästverksamhet. Befintliga fastigheter är väl tilltagna i
storlek utan någon begränsning i byggrätt eller utformning. Inom planområdet finns
ingen befintlig bebyggelse.
Det finns ett mindre bebyggelseområde med tre bostadshus och ett fritidshus cirka
600 meter sydöst om planområdet. Kopplingen mellan dessa sker från riksväg E45.
Områdena har ingen koppling till varandra och en kraftledningsgata passerar mellan
dem.
Inom ett avstånd på cirka 1,7 km från planområdet finns det ytterligare två mindre
bebyggelseområden med totalt 8 bostadshus och 3 fritidshus längs Lina älven. Även
dessa har separata tillfarter från europavägen.

Figur 5. Översiktskarta på närliggande bebyggelseområden.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Tre av Gällivares största arbetsplatser är LKAB Vitåfors gruvområde, i Koskullskulle
cirka 6 km nordväst om planområdet, sjukhuset i centrala Gällivare, cirka 6 km
sydväst om planområdet samt Aitikgruvan, cirka 7 km sydost om Tallbacken. Lapland
Airport ligger cirka 3 km söder om planområdet. Utanför tätorten bedrivs även
skogsbruk, turism och renskötsel. Inom planområdet tillkommer inga arbetstillfällen.

EXPLOATERING
Byggnadskultur, platsens karaktär, attraktivitet och gestaltning
Planområdet är beläget i en lantlig miljö där befintliga bostadsfastigheter har en
gårdsstruktur med flera uthus. Detaljplanen skapar möjlighet för 6–7 nya
bostadstomter vilket regleras med bestämmelsen bostäder, hästhållning, B1. På
fastigheten ska det finnas möjlighet till hästhållning där stall och rasthage kan
inrymmas. Minsta fastighetsstorlek är därför reglerad till 2 500 kvadratmeter, d1.
Byggrätten är reglerad till en största byggnadsarea på 10 % av fastighetsarean, e1.
Placering av byggnader är reglerade med bestämmelser om minsta avstånd på 6
meter från tomtgräns, p1, samt med prickad mark för att säkerställa avstånd till gata.
Utformning på byggnader inom planområdet regleras till sadeltak, f1, samt en högsta
nockhöjd på 7 meter.
Befintlig vegetation ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt. Det bedöms
dock inte som nödvändigt att i detaljplanen utöka lovplikten för trädfällning. Detta då
planområdet omfattas av en homogen tallskog utan några utmärkande, skyddsvärda
träd. Träd som utgör fallrisk och kan orsaka skada för människor, byggnader eller
natur kan behöva tas bort. Ansvaret ligger då hos den enskilde att avgöra när ett träd
inom den egna fastigheten behöver tas ner. Ambitionen bör dock vara att bibehålla
områdets naturliga karaktär.

Landskapsbild
Ett genomförande av detaljplanen innebär en förändring av landskapsbilden då
planområdet idag är orörd skogsmark. Planområdet är främst synlig från söder. Från
norr avskärmas planområdet av en mindre tallbevuxen höjd. Omkringliggande
bebyggelse består i nuläget av traditionella enbostadshus med tillhörande
uthuslängor glest placerade längs byvägen.
Inom planområdet eftersträvas en utformning där en stor del av befintliga träd
bibehålls, särskilt mellan tomterna. På så vis förstärks det visuella uttrycket av en
glest bebyggd by. Möjlighet till hästhållning på egen fastighet förstärker den lantliga
karaktären.

Tillgänglighet
Planområdet bör utformas enligt gällande regelverk för att vara tillgänglig och kunna
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller
både inom- och utomhusmiljön och säkerställs vid bygglovsskedet.
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Infart till
planområde

Figur 6. Fotot visar vy över väg E45 i östlig riktning med infart till planområdet. Skogsområdet avskärmar
planområdet från norr

Parkering, utfarter
Inom planområdet föreslås småhusbebyggelse. Parkering och infart från byvägen till
de enskilda tomterna anordnas inom egen tomtgräns. Ett byggnadsfritt avstånd på 6
meter (förgårdsmark) ska hållas mot gatan för att inte bilar riskerar att backa ut från
garaget direkt ut mot gatan. Detta regleras på plankartan med prickad mark samt
bestämmelsen om att byggnad ska placerad minst 6 meter från fastighetsgräns, p1.
Det finns två befintliga tillfarterna från E45 till byvägen och planområdet. Vid ett
genomförande av detaljplanen avses förbättringsåtgärder att utföras på den östra
tillfarten.

Offentlig och kommersiell service
Närmaste serviceort är Gällivare tätort som ligger sju kilometer väster om
planområdet. Tre kilometer söder om planområdet ligger flygplatsen, Lapland
Airport. Idag saknas annan service förutom flygverksamhet och biluthyrning inom
flygplatsområdet.

Fornlämningar
Det finns en känd fornlämning i form av en härd i närheten av de planerade
tomterna. Samråd har skett med Länsstyrelsen. En arkeologisk utredning ska tas
fram under hösten 2018.

Risk för skred/ höga vattenstånd
Marken inom planområdet sluttar svagt söderut. Enligt den geotekniska
undersökningen bedöms det inte uppkomma någon stabilitetsproblematik. Risken
för skred bedöms vara låg.
Planerade bostadstomter ligger på en höjd ovan älvens översvämningsområde, samt
på ett ungefärligt avstånd på minst 150 meter från älven. Någon översvämningsrisk
bedöms därmed inte föreligga.
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TRANSPORTER
Gatunät, skidspår, gång-, cykel-, moped- och skotertrafik
Ett genomförande av planförslaget bedöms endast medföra marginellt ökade
trafikmängder i närområdet. Befintlig in- och utfart mot E45 kan nyttjas för tillkomst
till planområdet.

Kollektivtrafik
Linjetrafik för kommunal busstrafik saknas till området. Busshållplatser i anslutning
till E45 saknas i närheten av Tallbacken by.

ENERGI-, VATTEN-, AVLOPPS- och ÅTERVINNINGSSYSTEM
Vatten och avlopp
En undersökning för lösning av vatten och avlopp för planområdet har tagits fram
maj 2018 (ÅF).
Planområdet ligger inte i anslutning till kommunens verksamhetsområde för VA.
Undersökningen rekommenderar att enskild lösning för avlopp anläggs. Beroende på
krav på skyddsnivån för området föreslås en infiltrationsanläggning eller en
markbädd för rening av avloppsvattnet. Förstärkt infiltration bedöms klara kraven
för normal skyddsnivå medan en markbädd med fosforfälla anses som ett lämpligt
alternativ vid hög skyddsnivå.
Infiltrationsanläggning och markbädd kan antingen anläggas som en
gemensamhetsanläggning eller som en anläggning för varje fastighet. Placeringen av
anläggningen bör också ske på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för underhåll
(slamtömning och eventuellt byte av massa till fosforfällan) och inte ligger
nära/uppströms vattentäkter.
Ytan av en infiltrationsanläggning för sju fastigheter (35 personekvivalenter)
beräknas till cirka 200 m². Till detta tillkommer ytan för slamavskiljare, pumpstation
och eventuell väg. En infiltrationsanläggning för varje fastighet beräknas till cirka 30
m².

Figur 7. Illustration med förslag på placering av gemensam Va-anläggning för samtliga tomter inom planområdet.
Blå cirkel visar förslag på placering av dricksvattenbrunn och brun cirkel placering av avloppsanläggning.
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Vattenförsörjningen föreslås lösas med en bergborrad brunn. Möjligheten till uttag av
vatten är mycket god enligt SGU:s kartor över vattenmagasin. En bergborrad brunn
finns sedan tidigare i området. Väljer man att gå vidare med detta förslag så bör en
närmare undersökning av brunnens placering och vattenkvalitén göras. Placering av
dricksvattenbrunnen bör göras med ett säkerhetsavstånd till gödselupplag och
avloppsreningsanläggningar.
Inrättande och ändringar av avloppsanordningar omfattas av tillstånds- och
anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken och förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avloppslösningarna ska uppfylla de krav på
enskilda avlopp som Gällivare kommun fastslagit. Någon risk för betydande
olägenhet för människors hälsa eller för miljön bedöms därmed inte föreligga.

Dagvatten, snöhantering
Naturlig infiltration av dagvatten förväntas kunna ske utifrån de geotekniska
förutsättningarna inom planområdet.
Om exploatering inom planområdet måste genomföras på ett sådant sätt att detta
kräver tillstånd för vattenverksamhet eller markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken
hanteras frågan i tillståndsansökan. Detta bedöms dock inte vara aktuellt.

Energi och elförsörjning
Värmeförsörjning till den nya bebyggelsen kommer att lösas med luftvärmepump
alternativt bergvärme.

Tele och opto
Fiberkabel finns idag norr om Väg E45. Planområdet ska anslutas till fibernätverk.
Nedläggning av fiberkabel bör ske i samband med anläggning av annan infrastruktur
i området.

Avfall, återvinning
Avfall ska hanteras enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Kavahedens återvinningscentral ligger cirka 4,5 km väster om planområdet.
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RISKER OCH STÖRNINGAR
Transportled för farligt gods
De föreslagna tomterna ligger mellan 35–80 meter från väg E45 vilket är en
transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen i Norrbotten bör bostäder ha ett
skyddsavstånd på 70–150 meter från denna typ av transportled. Då föreslagen
markanvändning avviker från rekommenderat skyddsavstånd har en riskutredning
utförts juni 2018 (Ramböll).
I Länsstyrelsens Riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods,
Rapportserie nr 11/2015 anges vilka skyddsavstånd som rekommenderas baserat på
ÅDT (årsmedeldygnstrafik) för lastbilar och kategori för markanvändning. Den ÅDT
och kategori för markanvändning som är aktuell i detta fall är markerat i tabellen och
resulterar i ett rekommenderat skyddsavstånd på 30 meter från vägkant.

Figur 8. Skyddsavstånd (från vägkant) till bebyggelseområdet intill rekommenderad transportled för farligt gods
genom landsbygd (110 km/h). Zon C avser bland annat småhusbebyggelse för personer som har god
lokalkännedom och får vara sovande.

Baserat på tabellen kan man även utläsa att det krävs en ÅDT på 500 lastbilar innan
det rekommenderade skyddsavståndet stiger från 30 meter till 40 meter. Således
krävs mer än en fördubbling av nuvarande ÅDT behövas innan säkerhetshöjande
åtgärder krävs.
Enligt mätningar i plankartan ligger de närmaste planerade bostäderna 45 meter från
kanten av väg E45. Med hänsyn taget till ÅDT för aktuell vägsträcka samt kategorin
för markanvändning ligger planerad bebyggelse utanför rekommenderat
skyddsavstånd. Således behövs inga ytterligare riskreducerande åtgärder vidtas.
Risknivån för planområdet bedöms vara acceptabelt.

Trafiksäkerhet
Fler boende i området medför ökade trafikrörelser vid de två tillfarterna från E45. Då
planområdet endast medger bebyggelse med högst sju enbostadshus så bedöms
ökningen bli marginell, liksom olycksrisken då siktförhållande vid in- och utfarterna
är goda.
Det finns stigar i skogen norr om E45 som kan nyttjas för ridning och annat
friluftsliv. Skogen är avverkad mot norr och öster vilket medför goda siktförhållanden
från vägen. Vid tillfarterna från E45 finns befintliga varningsskyltar om ridande.
Stigar för ridning finns även söder om E45, ner mot Lina älv. Intresset för
skogsområdet norr om E45 bedöms därför vara litet. Vid genomförande av planen så
bedöms antalet oskyddade trafikanter som passerar E45 därför även fortsättningsvis
bli begränsat. Den befintliga skyltningen och den goda sikten bedöms med hänsyn till
trafiksäkerheten som tillräcklig.
16

Trafikbuller
En trafikbullerutredning har genomförts i samband med planarbetet. Utredningen
syftar till att bedöma om bebyggelse inom planen kan uppföras utan att riktvärden
för trafikbuller enligt trafikbullerförordning (SFS 2015:216) överskrids. Resultatet av
utredningen redovisas endast i detta dokument och inte i någon separat bilaga.
Beräkningarna av trafikbuller genomförs enligt den nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafik i programmet SoundPLAN version 7.4. Kartunderlag som har använts för
beräkningarna är grundkarta och plankarta.
Trafikverket har under 2014 mätt trafik på E45 på delen förbi planområdet.
Mätningen visar på en årsdygnstrafik på 1350 fordon per dygn varav 200 tunga
fordon. Detta motsvara cirka 15 % tung trafik. Hastigheten på vägen är idag 100
km/h.
Enligt trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) ska hänsyn tas till en framtida
trafiksituation som har betydelse för bullersituationen.
För att bedöma hur en sådan framtida situation kan se ut har Trafikverkets
uppräkningstal för perioden 2014–2040 för trafik i Norrbottens fjäll och inland
använts. Uppräkningstalen visar att personbilstrafiken bedöms att öka endast
marginellt, 1 % under perioden, men att tunga fordon ökar betydligt, med 64 % under
perioden. Baserat på dessa uppräkningstal blir den totala årsdygnstrafiken år 2040
cirka 1500 fordon per dygn med en andel tung trafik på cirka 22 %.
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader antagit
riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1
juli 2017 har regeringen beslutat om en höjning av förordningens ursprungliga
riktvärden med 5 dB(A). Bostäder bör därför lokaliseras så att följande nivåer inte
överskrids:
Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå*
Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå**
*Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara
vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och
där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids under nattid 22.00–06.00.
**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och
max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00.
Beräkningarna visar att riktvärdet 60 dB(A) vid fasad inte överskrids vid någon av de
planerade byggnaderna. Bebyggelse kan därmed uppföras utan att planlösningar
behöver anpassas efter bullersituationen.
Vid samtliga bostadsbyggnader finns möjlighet att placera uteplatser intill husen i
lägen där riktvärden för uteplats innehålls.
Sammanfattningsvis kan bebyggelse inom planen uppföras utan risk att riktvärden i
trafikbullerförordningen överskrids.
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Figur 8. Illustrationen visar maximal ljudnivå för den trafiksituation som beräknas till år 2040.

Flygverksamhet
Gällivare flygplats ligger inom riksintresse för kommunikationer. Hänsyn ska tas till
flygverksamhetens behov av hinderfrihet samt buller från verksamheten. Enligt
utförd beräkning av influensområde för flygbuller från Gällivare flygplats, 2015, så
berörs inte föreslaget område av en framtida beräknad maximal flygbullernivå.
Detaljplanen kommer inte medge byggnadshöjder som inkräktar på hinderfriheten.
Tidig dialog har skett med Gällivare flygplats som inte har några invändningar mot
planförslaget.

Rennäring
I området bedrivs rennäring av två samebyar, Gällivare skogssameby och Baste
sameby. Planområdet ingår i Leipojärvi kärnområde som är av riksintresse och
trivselland för Gällivare skogssameby.
Aktuellt planområde ligger inom utpekade vår- och vinterland för Gällivare
skogssamebys renskötsel (se figur 9 nedan). Betesmöjligheterna är mycket goda,
särskilt vintertid.
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Figur 9. Karta över årtidsland för Gällivare skogssameby. Planområdet är markerad med röd heldragen linje.

Angränsande till och norr om planområdet och väg E45 sträcker sig Baste samebys
betesområde för renskötsel. Dessa områden är utpekade vårvinter- och vinterland.
Området sträcker sig vidare väster om Gällivare tätort där större delen av samebyns
område ligger nedanför odlingsgränsen (se figur 10 nedan). Beteslandet närmast
planområdet består av sammanhängande lavrika barrskogar vilket har stor betydelse
för vinterbetning.

Figur 10. Karta över årtidsland för Baste sameby. Planområdet är markerad med röd heldragen linje.
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En utökning av fler boende i Tallbacken innebär dels att betesmark tas i anspråk för
bebyggelse, dels att fler människor rör sig i omgivningen. Detta kan medföra
störningar för rennäringen som bedrivs i området. Friluftsaktiviteter såsom
skoterkörning, fiske och hästridning i området kan medföra att renar som vistas i
området under höst och höst/vinter blir störda och inte får betesro. På norra sidan
om europavägen avgränsas renbeteslandet med stängsel. Det gör det mer
svårtillgängligt för de boende och några särskilda åtgärder bedöms därför inte
nödvändiga.
Inledande dialog har förts med berörda samebyar. Ytterligare dialog med Gällivare
skogssameby bör ske innan antagande av detaljplanen för att diskutera eventuella
åtgärder för att minimera störningar för renar som vistas i området. Exempel på
åtgärder som kan medföra minskade störningar är stängsel längs E45, förbättrade
och sammanhängande stråk för friluftsliv (skoterleder, ridvägar, vandringsleder).
Mer ordnade stråk kan styras från de mer känsliga områden där människor helst inte
bör vistas i. Skotertrafik är särskilt svårhanterligt, men anvisade/skyltade leder ökar
förutsättningar för en mer samordnad skotertrafik. Risken för störningar finns alltid
så länge inte förbudsområden införs, vilket är en svårgenomförd åtgärd.
Avståndet till närmaste bebyggelse från planområdet är 600 meter. Däremellan kan
renar ströva/beta fritt. Planförslaget innebär att betesmarken minskar i bredd med
cirka 35 meter. En kraftledningsgata sträcker sig igenom betesmarken (se figur 11
nedan).

Figur 11. Gult område markerar sammanhängande betesland mellan planområde och bebyggelseområde

Hästhållning
Planområdet ska möjliggöra för enbostadshus med tillhörande stall och
komplementbyggnader. Det betyder dock inte att samtliga boende inom planområdet
måste ha häst utan planen ger endast möjlighet till det. I närområdet hålls det idag
hästar och de befintliga bostadsfastigheterna har en gårdsstruktur med uthuslängor
som vittnar om att det kan tillkomma ytterligare hästverksamhet i framtiden. Hästar
behöver rörelseutrymme. Bostadstomternas väl tilltagna storlek möjliggör för
rasthagar inom den egna tomten. Samordning av gemensamma rasthagar och stall är
möjligt. Bete för hästar bör ske utanför planområdet.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan
hästverksamheter och bebyggelse med hänsyn till allergener. Detta avstånd ska ses
som en utgångspunkt som kan påverkas beroende på den specifika platsens
förutsättningar. Genom att bibehålla träd inom planområdet och mellan tomterna
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bidrar dessa till att begränsa spridningen av allergener från hästhållningen. Krav om
att behålla träd inom kvartersmarken säkerställs dock inte i detaljplanen.
Planområdet är beläget i en lantlig miljö där toleransen för bl.a. lukt som kan orsakas
av djurhållning bör kunna förutses vara högre jämfört med ett bostadsområde i
tätbebyggt område. Målgruppen för detta område är främst människor som är
inriktade på hästhållning.
Ett avstånd på minst 50 meter mellan stall och bostadshus på intilliggande fastighet
bör eftersträvas. Rasthagar får uppföras inom fastigheten men bör placeras minst 20
meter från bostadshus på intilliggande fastighet. På plankartan anges dessa
skyddsavstånd som en upplysning och ska läsas som en rekommendation och inte en
bestämmelse. Dessa rekommendationer är i enlighet med Folkhälsomyndighetens
vägledning för hästhållning.

Figur 12. Förslag på placering av stall och rasthagar

Gödselhantering ska skötas enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och liv. Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd krävs anmälan till miljö-, bygg och räddningsnämnden av den som avser
att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med
detaljplan eller område som omfattas av områdesbestämmelse.
Enligt de lokala föreskrifterna krävs det tillstånd av miljö-, bygg och
räddningsnämnden för att hålla häst inom detaljplanelagt område. I tillståndet
prövas platsens lämplighet för hästhållning. Kravet på anmälan undantas inom
aktuellt planområde.
Ridning bör främst ske på befintliga skogsvägar/stigar söder om planområdet. Dessa
kan med fördel utvecklas och förbättras. Stigarna ligger utanför planområdet.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Kommunens hållbarhetsmål och strategier
Kommunens hållbarhetsmål avser social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Målen utgör den samlade viljeinriktningen för att nå kommunens vision. De är
baserade på de nationella miljömålen och utgör Gällivare kommuns prioriteringar för
den fysiska planeringen. Detaljplanen förväntas bidra till att kommunens
hållbarhetsmål kan uppnås helt eller delvis.
Hållbara livsmiljöer och klimatanpassad och levande utomhusmiljö
Planförslaget möjliggör en mindre utökning av den befintliga bebyggelsen längs
byvägen vid området Tallbacken, öster om Gällivare centrum. Marken är idag
bevuxen med främst tallskog.
De boende i området kommer ha nära tillgång till natur- och rekreationsområden
utanför planområdet. Sydsluttningen ger goda förutsättningar för utsikt och utblickar
mot Lina älv. Inom planområdet finns ett naturstråk bevarat för att säkerställa
tillgången till strandområdet.
Det eftersträvas stora tomter med möjlighet till egen hästhållning inom området.
Utformning på fastigheterna uppmuntrar till att behålla så stor andel träd som
möjligt. Bebyggelsen blir väl integrerad i den befintliga byamiljön och det omgivande
naturområdet. Den hästhållning som planeras stärker landsbygdskaraktären.
Landskapsbilden från söder blir påverkad av planförslaget då den orörda
skogsmarken försvinner. Då det finns en befintlig, likartad bebyggelse längs byvägen
så bedöms dock exploateringen bli en naturlig förlängning och förstärkning av en
karaktäristisk gles byastruktur. Ett genomförande av planen bedöms därför påverka
landskapsbilden positivt.
Detaljplanens genomförande bedöms medföra en positiv effekt för friluftslivet i
skogsområdet, bland annat genom ökad ridning och skoterkörning. Ett ökad
användande av befintliga stigar och spår gör de mer upptrampade och tillgängliga för
samtliga som bor i området.
Det kan påverka de renar som vistas i området under höst och höst/vinter som kan
bli störda och inte få betesro. Det är i sammanhanget ett relativt litet område som
idag är tillgängligt för bete på grund av det närliggande bebyggelseområdet i öst, väg
E45 och Lina älv. Det bedöms därför inte finnas förutsättningar för att någon
omfattande renskötsel i området kan bedrivas. För att minska störningen för de
betande djuren kan åtgärder behöva utföras. Det kan handla om stängsel mot
europavägen och anordnade av stigar för att styra hur man rör sig i naturområdet.
Eftersom detaljplanen endast medger 6–7 nya tomter i området så bedöms det bli en
marginellt ökad rörelse av människor i området och konsekvenserna av planförslaget
för rennäringen bli därför små.
Den geotekniska undersökningen visar att det finns goda förutsättningar för naturlig
infiltration av dagvatten. Närliggande vattenområde bedöms inte bli negativt
påverkat av plangenomförandet. Den etableringen som aktuell detaljplan tillåter
bedöms inte ge någon negativ påverkan den beslutade miljökvalitetsnormen för Lina
älv.
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Planområdet ligger i den absoluta utkanten av Gällivare skogssamebys betesland och
är inte utpekad som något strategiskt viktigt område. Vid dialog med samebyn
framkom inte i vilken utsträckning som marken nyttjas för renbete. Med den
begränsade markyta mellan väg E45 och Lina älv som är utpekad som betesland för
renar bedöms dock ingen omfattande renskötsel kunna bedrivas. Eventuella åtgärder
kan ytterligare minimera störningar. I dialog med Gällivare skogssameby bör dessa
diskuteras innan planens antagande. Därmed är det i nuläget svårt att bedöma hur
stor påverkan planförslaget har på rennäringen. Initialt bedöms rennäringen inte få
någon betydande negativ påverkan av ett genomförande av planen.
Hållbara bostäder och lokaler
Planförslaget medger en bebyggelse med 6–7 enbostadshus med möjlighet till
hästhållning på egen fastighet. Detaljplanen består av en homogen bebyggelsetyp i ett
naturnära område. Planen bidrar till ett alternativ till Gällivare tätort och möjliggör
för den som vill bo på landsbygden med egen hästhållning.
Hållbar exploatering
Planområdet omfattas inte i centrum, Repisvaara och Vassara som kommunens
utbyggnadsstrategi pekar ut som områden som bör prioriteras för förtätning och
utbyggnad. Planförslaget följer kommunens intentioner om att landsbygden ska
utgöra 10 procent av den planerade befolkningstillväxten. Attraktiva lägen måste
finnas både i tätorten och på landsbygden för att lösa inflyttningen till kommunen.
Boendet som föreslås i området skapar alternativ på bostadsmarknaden samt
tillgodoser flera kvaliteter som efterfrågats av de som bor och lever i Gällivare.
Detaljplanen kommer att utgöras av ett område för bostäder med möjlighet till
mindre hästhållning. Området ligger cirka 7 km från centrum där
serviceverksamheter som handel och skola tillgodoses.
Området är inte ansluten till det kommunala VA-nätet. Infrastruktur till området
kommer att finansieras av privat aktör, Boliden. För området kommer därför
enskilda eller gemensamma lösningar för VA att anordnas.
Hållbara transporter
Förtätningen av området innebär att befintlig gatustruktur kan användas då ingen ny
lokalgata behöver anläggas. Planförslaget säkerställer inte separerade gång- och
cykelvägar längs med planerad gata inom planområdet, utan gatuutrymmet får delas
av biltrafik och oskyddade trafikanter. Biltrafiken inom området bedöms dock som
begränsat då den endast kommer att utgöras av de boende.
Längs den redan bebyggda sträckan av byvägen finns det gatubelysning. En
förlängning av bebyggelsen medför att även del av byavägen som ingår i detaljplanen
ska utrustas med gatubelysning. Det för att öka tryggheten och säkerheten för
oskyddade trafikanter, främst ungdomar och barn, som vistas i området. Det främjar
även trafikmiljön för de som idag bor längs byvägen.
Väg E45 är utpekad transportled för farligt gods. Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit
fram rekommenderade skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Utförd
riskanalys redovisar att planerad bebyggelse ligger utanför rekommenderat
skyddsavstånd. Således behövs inga ytterligare riskreducerande åtgärder vidtas.
Risknivån för planområdet bedöms vara acceptabelt.
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Bullerberäkning är utförd som visar på att bebyggelse inom planområdet inte utsätts
för trafikbuller som överskrider riktvärden enligt trafikbullerförordning (SFS
2015:216).
Kommunen verkar för en möjlig utökning av kapacitet för flygtrafiken. Planområdet
ligger cirka 3 km från flygplatsen men berörs inte av framtida beräknad maximal
flygbullernivå. Byggnationer som påverkar hindersfriheten kommer inte att vara
aktuellt inom detaljplanen.
Hållbart energi-, vatten-, avlopps- och återvinningssystem
Planområdet ligger utanför det kommunala verksamhetsnätet för VA. VA för
planområdet ska lösas med gemensam eller enskilda avloppsanläggningar.
Planområdet ligger utanför avgränsning för skyfallsmodellering som har tagits fram
för Gällivare som visar var översvämningar sker vid ett 100-årsregn vid befintliga
förhållanden. Då planområdet ligger på en höjd cirka 150 meter från Lina älv så
bedöms det inte finnas risk för översvämning.

GENOMFÖRANDE FRÅGOR
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs enligt standardplanförfarande. Figuren nedan illustrerar
planprocessen och i vilket skede planarbetet är just nu.

Tidplan för detaljplanen:
Samråd: september 2018
Granskning: november 2018
Antagande: februari 2019
Tidigast planerad byggstart för bostäder är våren 2019.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det att planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Gällivare kommun är inte huvudman för allmän platsmark. Allmän platsmark
hanteras som enskilt huvudmannaskap. Den befintliga byvägen är idag enskild väg.
Genomförande av detaljplanen kommer inte att ändra vägens status.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Sveaskog är idag ägare till fastigheten Lina 3:1. Boliden har förvärvat del av Lina 3:1
som ingår i planområdet, detta är under registrering. Tomterna avses att ersätta de
fastigheter som kommer att lösas in av Boliden i samband med expansion av Aitik
gruva. Ett köpeavtal upprättas mellan Boliden (exploatören) och den nya tomtägaren.
Om samtliga tomter inom planområdet inte behövs för ersättning kan dessa styckas
av för tomtförsäljning. Avstyckning sker genom lantmäteriförrättning och bekostas av
exploatören.
Inom planområdet går en enskild väg som tillkommande bebyggelse ansluts till.
Vägen är planlagd som allmän platsmark, GATA. Vägen ska inrättas som
gemensamhetsanläggning för berörda fastighetsägare som nyttjar vägen. Bildandet
av en gemensamhetsanläggning innebär att alla fastigheter inom planen som nyttjar
vägen får ett andelstal, vilket reglerar hur mycket varje tomt ska belastas av
kostnader för drift och underhåll.
För placering av avloppsanläggning och/eller dricksvattenbrunn utanför egen
fastighet ska servitut bildas. För gemensam anläggning för VA ska en
gemensamhetsanläggning bildas.
Inrättande av gemensamhetsanläggning och servitut sker genom en
lantmäteriförrättning och bekostas av exploatören (Boliden).

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Som del av detaljplanens upprättande har följande utredningar skett och arbetats in i
planförslaget:
•
•
•
•

Geoteknisk utredning
VA-utredning
Trafikbullerutredning
Riskanalys farligt gods

Exploatören ansvarar för eventuell vidare utredning för ansökan om tillstånd för
enskild/gemensam avloppsanläggning samt analys av vattenkvaliteten.

Samläggning av infrastruktur
Exploatören ansvarar för att utbyggnad av ledningar samordnas med övrig
infrastruktur inom och i anslutning till planområdet.

Hästhållning
Området är undantaget från krav på tillstånd för hästhållning inom detaljplanelagt
område enligt kommunens lokala föreskrifter för människors hälsa och säkerhet.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Exploatören, i detta fall Boliden AB, bekostar planarbetet och genomförandet av
planen.
Exploatören bekostar och ansvarar för:
• lantmäteriförrättning
• ombyggnad av gata/tillfart
• anläggningar för vatten och avlopp
• utbyggnad av ledningsnät
• byggande av nyckelfärdiga bostäder inklusive komplementbyggnader
• anläggande av markbeläggning (gräsyta samt uppfartsyta)
Anslutning till Vattenfalls eldistributionsnät regleras i avtal mellan exploatören och
Vattenfall.

MEDVERKANDE
Tjänstemän
I samband med planarbetet har kommunens tjänstemän från
Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat.
Marcus Zetterqvist, Planeringschef
Josefin Ekbäck, Planarkitekt

Konsulter
Ramböll, Luleå
Sandra Viklund, ansvarig planarkitekt
Petra Widetun, planarkitekt
Madelene Rova, planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-08-10

Lennart Johansson
Förvaltningschef
Gällivare kommun

Sandra Viklund
Planarkitekt
Ramböll Luleå
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