PLANKARTA
Skala: 1:25 000 (A1)
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Teckenförklaring

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

Markens anordnande och vegetation
n1

Renflyttled ska finnas,

n2

Marken ska bevaras och vegetation ska finnas,

m1

Skyddsområde där gruvverksamhet ej får förekomma,

Grundkarta
Upprättad: 2018-11-15 av Tyréns AB
Koordinatsystem: Sweref99 20 15
Höjdsystem: RH2000

4 kap 10 §
4 kap 10 §

Planområdesgräns
Användningsgräns

4 kap 12 § 1

Egenskapsgräns

Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft,
[VÄG1]

4 kap 21 §

Väg fram till år 2022, därefter gruvindustri

Kvartersmark

Bygglov, rivningslov och marklov krävs inte för:,

E1

Telestation

-

J1

Gruvindustri

-

W1

Brygga för friluftsändamål får anordnas

W2

Öppet vattenområde

-

-

KVARTERSMARK

4 kap 15 § 1

Bygga till byggnader med upp till 200 kvm byggnadsarea eller på annat sätt
ändra industribyggnad
Anordna upplag eller materialgårdar
Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter
(även om de är hälso- eller miljöfarliga) och för varor som kan medföra brandrisk
Uppföra murar, plank eller stängsel
Anordna parkeringsplatser
Väsentligt ändra anordningar enligt ovan
Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
Färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller takbetäckningsmaterial eller
på annat sätt ändra byggnader som avsevärt påverkar deras yttre
Så länge planbestämmelserna följs undantas marklov inom hela området

Strandskydd

Bebyggandets omfattning

Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet. ,

Högsta totalhöjd för upplag över nollplanet,

4 kap 11 § 1

Högsta totalhöjd för byggnader är 70 meter ,

4 kap 11 § 1

Placering
Byggnader ska placeras minst 10 meter från närmaste byggnad/anläggning,

4 kap 16 § 1

4 kap 17 §

UPPLYSNING
Gruvområdet ligger inom ett större skogsområde. Söder om planområdet ligger Leipipirs
ekopark och även naturreservatet Ätnarova ligger relativt nära. De allmänna bestämmelserna i
2 kap plan- och bygglagen gäller även om bygglov inte krävs. Det innebär att byggnader ska
placeras och utformas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till landskapsbilden samt naturoch kulturvärden. Byggnaderna ska ha en yttre färg och form som är lämplig och ger en god
helhetsverkan.

ÖVERSIKTSKARTA

Till planen hör:
Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Detaljplan för del av fastigheten

Sakajärvi 2:4 m.fl.
Aitik gruvområde
Norrbottens län

Gällivare kommun

Beslutsdatum
Godkännande

Samrådshandling
Antagande

Laga kraft

Upprättad 2018-11-23
Dnr: KS/2018:537

Utformning

Hindersanmälan till luftfartsstyrelsen måste göras även om bygglov inte krävs
Marken får inte förses med byggnad,

Markens anordnande och vegetation

4 kap 16 § 1

Vid sprängning får människor inte vistas vid sjöarna Sakajärvi och Liikavaara
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