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Bilagor
- Bilaga 1, Förändring av fastigheter, förslag
- Bilaga 2, Behovsbedömning

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur miljön avses
att förändras eller bevaras.
Aktuell detaljplan skall utreda lämpligheten av en komplettering av mark för industri och
handel inom Kulleportens industriområde (Malmheden), dels på före detta
järnvägsområde (centralt i området), dels på mindre yta för allmän plats, parkmark, (i
norra delen av området). I planen medges förutom industriändamål även handel för
befintliga verksamhetstomter, då vissa verksamheter idag även bedriver
handelsverksamhet. Den gällande detaljplanen som omfattar den huvudsakliga delen av
planområdet medger industriändamål samt lager för verksamheterna.
Planens syfte är bl a att ersätta delar av gällande detaljplan från 1962 med en ny detaljplan som
bättre stämmer överens med rådande förhållanden och dagens behov av ytterligare ytor för befintliga
verksamheter inom berörd del i industriområdet. Planen ger förutsättningar för något utökade
fastigheter och större byggrätter för ett fåtal befintliga verksamheter.
De flesta fastigheterna i området ämnas få förändrade fastighetsgränser genom aktuell planering,
dels då flera av fastigheterna annekterat område utanför sin egen fastighet, dels för att önskemål
finns om utvidgning av fastigheter och dels för att få fastighetsgränser att stämma bättre överens
med rådande förhållanden (uppsatta staket som ej är i fastighetsgräns mm).
Angöring till verksamheterna avses fortsatt ske via Exportvägen respektive Sågvägen.
Dessa vägar övergår från kommunalt huvudmannaskap till gemensamhetsanläggning där
de omgivande verksamheterna avses ingå. Även en ny förbindelselänk
(gemensamhetsanläggning) mellan Exportvägen och Triangelvägen föreslås i planen.
Kulleportens industriområde ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler.
De mindre justeringar och förändringar som föreslås bedöms ej påverka riksintresset för
värdefulla ämnen och mineraler på ett oacceptabelt sätt.
Hänsyn tas till vattendrag (Vuoskojoki) som är biflöde till Torne- och Kalix älvsystem, ett
älvsystem som är klassat som Natura 2000-område, genom planens utformning.
Upphävande av strandskyddet inom del av aktuellt planområde krävs med anledning av att
kvartersmark i planen ligger inom 100 m från vattendraget Vuoskojoki.
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Befintligt skidspår i norr kan behållas med nuvarande sträckning utifrån föreslagen
exploatering. Skotertrafik tillåts genom planområdet enligt planens uppbyggnad.
Exempel på disposition av området och dess huvuddrag redovisas på plankartan.
Bedömningen är att en särskild MKB inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan inte
anses innebära någon betydande miljöpåverkan.

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Kapitel 3 i miljöbalken

Planområdet ligger inom riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler. När det gäller
riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler sträcker det sig från Koskullskulle genom
Malmberget och till de västra delarna av Gällivare. Detta betyder att en stor del av tätorten
ligger inom det berörda riksintresset. Kommunen anser sig inte kunna föreslå en
utveckling av tätorten som är helt och hållet förenlig med riksintresset för värdefulla
ämnen och mineral. En komplettering inom befintligt verksamhetsområde torde inte
innebära någon nämnvärd ytterligare påverkan på riksintresset jämfört med idag, då
kompletteringen i huvudsak stämmer överens med rådande förhållanden samt att
kompletteringen är av mindre slag och i befintligt industriområde. Godkänt
detaljplaneprogram för området har även uttryckt detta.
Förslaget bedöms ta rimlig hänsyn till natur- och kulturvärden i övrigt. Större delen av
planområdet är sedan tidigare planlagt för verksamheter.
Riksintresse för kommunikation (järnväg/Malmbanan) ligger i anslutning till planområdet.
Ingen negativ påverkan bedöms ske på järnvägsområdet utifrån planens uppbyggnad.

Kapitel 4 i miljöbalken
I detta kapitel utpekas särskilt värdefulla områden, som bör skyddas med hänsyn till sina
kultur- och naturvärden. Planområdets kvartersmark ligger strax söder om ett Natura
2000-område (Vuoskojoki - biflöde till Torne- och Kalix älvsystem). Hänsyn tas till flödet
och åtgärdsförslag ges. Se vidare under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen.

Kapitel 5 i miljöbalken
Detta kapitel innehåller bland annat krav på att miljökvalitetsnormer för luft inte ska
överskridas. Anledningen är att planläggningen inte ska vålla skada eller olägenheter på
miljön eller människors hälsa. Planen överskrider inte några miljökvalitetsnormer.

PLANDATA

Lägesbestämning
Planområdet ligger inom befintligt industriområde i Kulleportens industriområde i
Malmheden, någon km norr om centrala Gällivare. Området avgränsas av järnvägen i
väster/nordväst, Triangelvägen i sydväst, Sommarvägen i öster, Betongvägen i söder,
samt naturmark med skidspår mm i norr. Se nästa bild för området.
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Malmheden, Kulleportens
industriområde

Planområdet är markerat med röd cirkel.

Areal
Planområdet är cirka 10,5 hektar, varav kvartersmark ca 8,5 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna inom planområdet är Gällivare 32:6, 57:7, 57:9, 57:43 och Gällivare 62:3
(samtliga upplåtna via tomträtt) och vidare Gällivare 50:1 samt 50:2 (ägs av juridiska
bolag) liksom del av kommunalägda Gällivare 12:74.
Även mindre del av Gällivare 57:16 (tomträtt) berörs samt mindre del av Gällivare 54:2
(DJaeger Consulting - tomträtt), bl a eftersom mark avses överföras till nämnda
fastigheter.
Fastighet Gällivare 62:2 för befintlig transformator längs Betongvägen ingår likaså i
detaljplanen.
Se vidare i delen Genomförandefrågor.
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Järnvägen
100:1

Triangelvägen
Sommarvägen
Sågvägen
Exportvägen
Metallvägen
Betongvägen
12:74

G

TRAFIKVERKET

Gällivare 62:2

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle (FÖP) som antogs 2014,
anges markanvändningen ”Handel/småindustri/verksamheter” (H/V) för det aktuella området.
Planändringen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen.

Utsnitt från Fördjupad översiktsplan 2014-2032 (FÖP 2014-2032). Beteckningen ”H/V”
innebär handel/småindustri/verksamheter. Planområdet inom röd ring.
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Gällivares kommunomfattande översiktsplan är antagen av Kommunfullmäktige 17
november 2014. Översiktsplanen hänvisar till ovan nämnda fördjupade översiktsplan för
tätortsområdet inklusive aktuellt planområde.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Tre detaljplaner berörs av aktuell planering. För området gäller främst detaljplan laga
kraftvunnen 1962-03-29.
De delar som påverkas i gällande plan från 1962 är;
- Område för järnvägsändamål (Tj), Gällivare 12:74, kommunens mark.
- Allmän plats, gata, Gällivare 12:74, kommunens mark.
- Allmän plats, park, Gällivare 12:74, kommunens mark.
- Område för upplagsändamål (U), Gällivare 57:9
- Område för industriändamål (Js), övriga fastigheter.
Även detaljplan laga kraftvunnen 1973-08-15 berörs längs Sommarvägen och vid
anslutningen med Exportvägen. Allmänna platser i form av "Park eller plantering" och
något mindre "Vägmark" berörs i gällande plan.
Likaså berörs detaljplan laga kraftvunnen 2009-05-08 i liten grad. Marken som utgör
fastigheten Gällivare 54:2 (DJaeger Consulting) är avsatt för "Handel/Industri" i gällande
plan. Genomförandetiden (10 år) har ej gått ut. Denna yta av Gällivare 54:2 ingår bl a av
plantekniska skäl, se vidare i delen Genomförandefrågor under Fastighetsbildning.

Program

Utsnitt ur godkänt program. Aktuellt planområde i nu upprättad plan inom rödstreckad linje
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För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen, om kommunen anser att det behövs,
ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, enligt plan- och bygglagen. Ett
program för området har upprättats och godkänts av kommunen 2008-02-01. Programmet
utgör underlag till den fortsatta planeringen. Programmet anger "Verksamheter, med inslag
av handel" generellt inom aktuellt område. Detaljplanen är i linje med godkänt program.

Förordnanden mm
Planområdet ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler (järnmalm).
Planområdet är i anslutning till riksintressant järnväg (Malmbanan).
I norra delen av planområdet förekommer en bäck, Vuoskojoki, ett biflöde till Torne- och
Kalix älvsystem som är klassat som Natura 2000-område.
Strandskydd gäller 100 meter från vattendraget Vuoskojoki.
Planområdet berör i övrigt ej klassad naturmiljö enligt t ex Länsstyrelsens eller
Skogsvårdsorganisationens inventering.
Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning.

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall, enligt 6 kap Miljöbalken upprättas om en
detaljplan medger betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med
naturresurser. En behovsbedömning har utförts och en checklista har använts för att
kontrollera om en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för
planområdet.
Aktuell planering bedöms inte att påverka miljön nämnvärt då marken redan till större del
är detaljplanerad och ianspråktagen. Gällivare kommun gör bedömningen att detaljplanen
inte medför en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte
behöver upprättas, se bilaga Behovsbedömning.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Tillståndspliktiga verksamheter finns inom Kulleportens industriområde, se vidare under
rubriken Risker och störningar och underrubriken Störningar och risker från verksamheter.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur

Mark, vegetation, rekreation
Befintliga förhållanden
Större delen av planområdet är ianspråktagen av verksamheter. Mellersta delen av
området är obebyggd, men används som upplagsplats av omgivande verksamheter p g a
utrymmesbrist på de egna fastigheterna. Tidigare var nämnda mark spårområde, men en
del spår har tagits bort på senare år. Delar av ett spår finns kvar men används ej.
Naturmark finns i norr och består av barrskog med inslag av lövträd, samt mossor,
blåbärs- och lingonris i bottenskiktet. En bäck (Vuoskojoki) rinner i norra delen. Vuoskojoki
ingår i Torne- och Kalix älvsystem och utgör Natura 2000-område. Delar kring
vattendraget mm är planlagt som parkmark i gällande detaljplan.
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Ett skidspår som leder från Mellanområdet ansluter till befintlig gång- och cykelväg utmed
Sommarvägen vid Vuoskojoki vattendrag. I övrigt bedöms området inte användas för
rekreation.
Området är relativt plant och sluttar i huvudsak svagt åt nordost. Längst i norr sänker sig
dock marken ganska brant ner mot skidspåret/vattendraget.
Förändringar enligt planförslaget
Mindre komplettering av verksamhetsyta på naturmark (parkmark i gällande detaljplan) avses planläggas
i norra delen. Denna mark är till stor del i praktiken redan idag ianspråktagen av verksamhet.
Mindre del av Gällivare 50:2 planeras övergå till parkmark i nu upprättad plan, se vidare i delen
Genomförandefrågor.
Ingen särskilt utpekad värdefull natur, eller klassad natur, tas i anspråk av föreslagen
kvartersmark.
Se vidare under rubriken Dagvatten angående dagvattenhanteringen med hänsyn till
Vuoskojoki.
Varken skidspår eller gång- och cykelväg avses flyttas genom planeringen.

Naturmark som delvis tas i anspråk av förslaget. Skidspår till höger i bild. Befintliga verksamheter
skymtar till vänster i bild.
Geoteknisk förhållanden
Befintliga förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken i och omkring planområdet generellt av morän.
På samma jordartskarta anges att det längs Vuoskojoki finns en isälvsränna (liten).
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I samband med detaljplanearbete i området vid Coop något öster om planområdet,
detaljplan lagakraftvunnen 1998-02-19, redovisas att området kring Coop bestått av myroch ängsmark.
Förändringar enligt planförslaget
Området är delvis bebyggt med verksamheter. För ny byggnation behöver geoteknisk
undersökning utföras innan byggande sker.
Förorenad mark
Befintliga förhållanden
Godkänt program anger; "Kända förorenade markområden finns enligt miljö- och
byggförvaltningen i den mark som nyttjats för cisternförvaring av bränsle i Malmheden, bl
a på fastigheter strax norr om Metallvägen i den västra delen av programområdet. Flera
fastigheter har varit anslutna till oljeavskiljare på kommunens fastighet (strax väster om
nuvarande Färghuset), en fastighet där föroreningar påträffats. Likaså finns kända
föroreningar i spårområdet i denna del av området".
Förändringar enligt planförslaget
Ovan redovisade torde vara områden något söder om planområdet (område strax norr om
Metallvägen samt ett annat spårområde - inte det som berörs i nu upprättad plan), men
eftersom aktuellt område varit ianspråktaget av verksamheter finns risk för föroreningar.
På plankartan har införts bestämmelse under rubriken Markundersökning; "Villkoret för
bygglov är att kontroll utförts angående eventuell förekomst av förorenad mark".
Om föroreningar skulle påträffas i området ska detta snarast anmälas till miljö- och
byggförvaltningen som då tar ställning till lämpliga åtgärder.
Radon
Befintliga förhållanden
Det råder normal risk för markradon inom planområdet, enligt Sveriges Geologiska AB:s
markradonutredningar 1990 för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle.
Förändringar enligt planförslaget
Enligt Boverkets publikation Åtgärder mot radon i bostäder 2007 bör ett radonskyddat byggande ske på
mark med normal risk för markradon. Planbestämmelse har införts om att byggnader där personal
stadigvarande vistas (t ex kontorsbyggnader) ska uppföras radonskyddade, med anledningen av att
området är område med normal risk för radon. Radonskyddat byggande gäller så länge inte nya
radonundersökningar utförs som ger en annan utgångspunkt.

Kultur
Kulturmiljöer och fornlämningar
Befintliga förhållanden
Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning. Ej heller någon klassad eller utpekad värdefull
kulturmiljö.
Förändringar enligt planförslaget
Länsstyrelsen meddelar under samrådsskedet om eventuellt behov av arkeologisk undersökning.
Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Lag om
kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen). Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk
expertis tillkallas.

Bebyggelseområden
Bostäder
Befintliga förhållanden
Närmaste belägna bostadstomter ligger ca 150 m väster om planområdets kvartersmark.
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Förändringar enligt planförslaget
Inga bostäder planeras i samband med aktuell planläggning. Se angående eventuell påverkan på
bostäder under avsnittet Risker och störningar och underrubriken Risker med verksamheter.
Verksamheter och handel
Befintliga förhållanden
Planområdet utgörs och omges av verksamhetsbebyggelse. Den huvudsakliga delen av
Kulleporten har planlagts för industri, men även handel. Bl a planlades för några få år
sedan fastigheten Gällivare 54:2 (numera DJaeger Consulting, tidigare Byggtjänst) för
handel och industri. Planområdet ligger även relativt väl avskilt från bostäder.
Idag är följande verksamheter verksamma inom planområdet; Euromaster och BDX
(Gällivare 50:1, däckverkstad respektive miljörelaterad verksamhet), MGT i Gällivare
(50:2, transporter mm), Kuusakoski/Skrot Johan (57:7, återvinningsföretag - metaller,
byggavfall mm), Järnhuset/Laitis Bil & industri/Autoexperten (57:43, järnvaror/-handel,
försäljning bildelar, verktyg mm), Calimec Europé (62:3, service, uthyrning av maskiner
mm), Malmfältens svets & smide (57:9, svetsning, mekanisk verkstad) samt Jysk (32:6,
detaljhandelskedja).
I mycket liten omfattning berörs även DJaeger Consulting (Gällivare 54:2,
fastighetsverksamhet, skoterförsäljning mm) samt Gällivare 57:16. Inom Gällivare 57:16
finns idag bl a följande företag; Holmgrens truck-motor AB, AMAB Hydraul AB, Gema
Industri AB, verksamheter med inriktning mot motorreparationer/-tillverkning, hydraulik,
mekanisk verkstad.
Förändringar enligt planförslaget
Nu upprättad detaljplan medger industri och handel i likhet med rådande förhållanden
inom planområdet och i Kulleporten i stort. Planen ger förutsättningar för något utökade
fastigheter och större byggrätter för ett fåtal befintliga verksamheter. Godkänt program
anger verksamheter och handel i området.
Mindre komplettering av mark för industri och handel, dels på före detta järnvägsområde,
dels på mindre yta för allmän plats (parkmark) inom befintligt industriområde avses med
planeringen.
Planens syfte är bl a att ersätta delar av den gällande detaljplan från 1962 med en ny
detaljplan som bättre stämmer överens med rådande förhållanden och dagens behov av
ytterligare ytor för befintliga verksamheter.
Med planbestämmelsen J, Industri menas här produktion, lagring och annan hantering av
varor. Även laboratorier, lager, partihandel, tekniska anläggningar med mera inryms i
bestämmelsen. Vidare inräknas de kontor, vaktmästarbostäder, personalutrymmen etc.
som behövs för industriverksamheten.
Bestämmelsen H, Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av
varor och tjänster. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag t.ex.
skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Andra
kontorslokaler än de som hör till handelsverksamheten ingår inte.
Högsta totalhöjden är satt till 16,0 meter utifrån rådande förhållanden och behov. Området
är delvis bebyggt med byggnader/verksamheter i större skala. Någon större negativ
påverkan för stadsbilden bedöms därmed inte ske. För den mindre del av Gällivare 54:2
som ingår i planen är dock högsta totalhöjden satt till 12,0 meter. Detta med anledning av
att det för övriga tomten gäller 12 m högsta totalhöjd enligt gällande detaljplan.
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Inom planområdet tillåts byggnadsarea om högst 50 % av fastighetsarean.
När det gäller riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler sträcker det sig från
Koskullskulle genom Malmberget och till de västra delarna av Gällivare. Detta betyder att
en stor del av tätorten ligger inom det berörda riksintresset. Kommunen anser sig inte
kunna föreslå en utveckling av tätorten som är helt och hållet förenligt med riksintresset
för värdefulla ämnen och mineral. En komplettering inom befintligt verksamhetsområde
torde inte innebära någon nämnvärd ytterligare påverkan på riksintresset jämfört med
idag, då kompletteringen i huvudsak stämmer överens med rådande förhållanden samt att
kompletteringen är av mindre slag och i befintligt industriområde. Godkänt
detaljplaneprogram för området har även uttryckt detta.
I vissa fall kan handelspolicy behöva upprättas för ett område med inriktning mot handel.
Bl a då förhållandet mellan handel inom ett planområde och övrig handel i ett
tätortsområde kan påverkas.
Inom aktuellt planområdet bedöms dock inget behov finnas av upprättande av
handelspolicy. Handelsverksamheten är idag mycket begränsad inom planområdet. Då
det är väl etablerade industriverksamheter, med tomter och byggnader utformade för
industriverksamheter, torde en större omvandling till flertalet större handelsetableringar ej
vara sannolikt. Dock finns handel i liten skala inom planområdet, vilket bör säkerställas i
nu upprättad detaljplan. Större handelsetableringar finns i sydöstra delen av Malmheden.

Vattenområden
Strandskydd
Befintliga förhållanden
I Norrbottens län gäller att vattendrag mm som är redovisade på Norrbottenskartan i skala 1:500 000
omfattas av strandskydd. Vattendraget Vuoskojoki i norra delen av planområdet omfattas därmed av
strandskydd (enligt 7 kap 13 § Miljöbalken) på 100 meter. Syftet med strandskyddet är att trygga det
allmänna friluftslivet samt att bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet.
Förändringar enligt planförslaget
Planområdet hamnar inom strandskyddszon (100 m). Ett upphävande av strandskyddet inom 100 m
från stranden avses göras i samband med nu upprättad plan för kvartersmarken som betecknats
som JH, Industri, Handel i planen.
Upphävandet av strandskyddet annonseras om i samband med granskningsförfarandet (tidigare
utställning) av detaljplanen.
Då del av planområdet omfattar vattendrag av Natura 2000 torde det vara Länsstyrelsen som fattar
beslut om upphävande av strandskydd.
För tillkommande anläggningar inom PARK (allmän plats), såsom för dagvatten, torde inte
strandskyddet behöva upphävas utan dispensprövning sker enligt Miljöbalken.
För att det ska vara möjligt att uppföra nya byggnader m.m. inom strandskyddat område krävs att det
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken och att strandskyddets syften inte påverkas
negativt.
Boverket och Naturvårdsverket anger i skriften ”Strandskydd” (2010) bl.a. att dispens från
strandskyddet kan ges om området redan är ianspråktaget och därför saknar betydelse för
allmänhetens tillgång till stränder. Särskilt skäl kan även vara område som behöver tas i anspråk för
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
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Planen bedöms omfattas av dessa särskilda skäl, bl a enligt följande;
Strandskyddsområde är i praktiken delvis redan ianspråktaget av verksamhet som annekterat mark
(allmän mark) utanför sin egen fastighet p g a utrymmesbrist på egna tomten. I den bemärkelsen
används inte annekterad mark av allmänheten.
Nu upprättad detaljplans syfte är just att ersätta gällande detaljplan med en ny detaljplan som bättre
stämmer överens med rådande förhållanden och dagens behov av ytterligare ytor för befintliga
verksamheter.
Det program som upprättats och godkänts av kommunen 2008-02-01 redovisar en utvidgning av
verksamhetsområdet norrut närmare vattendraget. Nu upprättad detaljplan motsvarar programmets
intentioner.
I planen har fri passage på minst ca 10 m säkerställts längs vattendraget så tillgänglighet till vattnet
tryggas. Denna minsta passage är vid järnvägsbanken/tunneln under järnvägen, i övrigt är passagen
ca 25-30 m. Befintligt skidspår för allmänheten kan behållas med nuvarande sträckning utifrån
föreslagen exploatering.
Som en form av kompensation för annekterande av mark inom strandskyddsområde, har
bestämmelse om dagvattenzon införts på kvartersmarken för de fastigheter som enligt nu
upprättad plan kan utvidgas åt norr närmast Vuoskojoki. Detta innebär att det i planen
säkerställs att dagvattenhantering sker innan dagvattnet når vattendraget.
Vidare kan aktuellt område bedömas vara område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse, till exempel åtgärd som tillgodoser kommunens behov av
tätortsutveckling. Planområdet ligger inne i tätorten, i ett strategiskt läge som är intressant att
utveckla med verksamheter bl a med tanke på den pågående samhällsomvandlingen i Gällivare
kommun och beslut i den fördjupade översiktsplanen för tätorten. En mindre utvidgning av befintligt
verksamhetsområde kan skapa ytterligare förutsättningar för samhället. Allmänhetens tillgänglighet
kvarstår närmast vattendraget, t ex längs skidspåret. Ställningstagande avseende denna inriktning
har sedan tidigare tagits i samband med nämnda program som godkändes i kommunen 2008.
Strandskyddets syfte bedöms inte påverkas på ett betydande sätt av planens genomförande.
Tillgängligheten för allmänheten bibehålls närmast vattendraget. Endast en mindre del, en sluttning,
med naturmark för växter och djur ianspråktas. Större ytor av naturmark finns i den direkta
omgivningen. Inga åtgärder sker i vattendraget. Hänsyn till vattendraget tas genom åtgärdsförslag
angående dagvattenhanteringen. Då hänsyn tas till flödet och åtgärdsförslag ges vad gäller
dagvattenhantering gör kommunen bedömningen att något särskilt tillstånd enligt 7 kap. 28 §
miljöbalken inte krävs. Se vidare under rubriken Dagvatten.
Föreslagen detaljplans utformning bedöms sammantaget ej utgöra betydande påverkan på strandoch vattenmiljön.
I planen anges bestämmelse angående upphävande av strandskyddet inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät
Befintliga förhållanden
Exportvägen, en återvändsgata, är befintlig gata inom planområdet. Gatan är allmän gata
med kommunalt väghållaransvar.
Sågvägen utgör tillfartsgata till Gällivare 50:1 och 50:2, en gata som utgår från
Exportvägen. Sågvägen har enskilt väghållaransvar enligt Trafikverkets hemsida, men är
allmän plats, gata (med kommunalt huvudmannaskap), i gällande detaljplan.
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Sommarvägen och Metallvägen är gator som Exportvägen är ansluten med i området.
Exportvägen torde ha liten trafik då det inte är genomfartstrafik på gatan samt att endast
ett fåtal verksamheter har tillfart via gatan.
Förändringar enligt planförslaget
Exportvägen och Sågvägen föreslås utgöra gemensamhetsanläggning enligt planförslaget.
Från Exportvägens västra ände föreslås nytt gatuavsnitt, en förbindelselänk med
Triangelvägen i sydväst för åtkomst till angränsande fastigheter samt för eventuell
skotertrafik. Fastigheter som ansluter till gemensamhetsanläggningen avses ingå i denna.
Se vidare i delen Genomförandefrågor.
En vändzon med ca 35 m i diameter (inklusive sveparea) har samtidigt införts på
Exportvägen så att trafik kan vända i denna del.
Föreslagen mindre komplettering för befintliga verksamheter torde inte innebära någon
nämnvärd ökning av transporter.
Den ringa trafikmängd, i princip ingen genomfartstrafik, i området torde ge tillräckligt säker
trafikföring.
Järnväg/Spårområde
Befintliga förhållanden
Inom planområdet finns delar av stickspår som leder in i verksamhetsområdet. Spåret
används inte av verksamheter idag och har inte heller använts på många år. Kommunen
äger spåret inom planområdet.
Järnvägen till Malmbergets gruvverksamhet passerar vid planområdets västra sida
(Malmbanan). Detta spår ägs av Trafikverket.
Förändringar enligt planförslaget
Spårområdet med outnyttjat stickspår avses försvinna genom föreslagen planering och
istället inrymmas inom befintliga verksamheters fastigheter.
Se vidare under Risker och störningar samt underrubriken Godstransporter på järnväg för
avstånd till Malmbanan.
Gång- och cykeltrafik, skidspår
Befintliga förhållanden
En gång- och cykelväg finns utmed Sommarvägens västra sida.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses ske genom planförslaget.
Skotertrafik
Befintliga förhållanden
Planområdet ligger inom förbudsområde för skoter. Här finns inte heller någon markerad
skoterled.
En utredning av det övergripande skoternätet pågår i kommunen. Tankar finns på
möjlighet till skotertrafik genom Malmheden.
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Förändringar enligt planförslaget
Skotertrafik avses tillåtas genom planområdet, genom parkmark längs Sommarvägen, och
vidare längs Exportvägen via nytt gatuavsnitt (gemensamhetsanläggning) till
Triangelvägen.
Kollektivtrafik
Befintliga förhållanden
Busstrafiken leds ej på berörd gata, Exportvägen. Busslinje leder längs Sommarvägen
och närmsta busshållplats är vid ICA Kvantum i södra delen av Sommarvägen.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses ske genom planförslaget.
Parkering, utfarter
Befintliga förhållanden
Parkering sker på respektive tomt/fastighet. Verksamheterna nås via Exportvägen, samt
via Exportvägen/Sågvägen för fastigheter i norr.
Parkering med backning sker ut mot Exportvägen från Malmfältens svets & smide (57:9) ca 10 parkeringsplatser.
Förändringar enligt planförslaget
Parkering för planerat ändamål avses ske inom kvartersmark. Angöring till berörda
fastigheter sker fortsatt via Exportvägen/Sågvägen, alternativt mot ny förbindelselänk
mellan Exportvägen och Triangelvägen.
Aktuell planering ämnas ge ytterligare tomtyta för Gällivare 57:9, vilket då ger bättre
möjligheter för alternativ parkering inne på tomten istället för dagens backning mot
Exportvägen. Samtidigt är det, och torde bli, ringa trafikmängd på Exportvägen då det är
trafik till/från 3-4 verksamheter som passerar detta avsnitt och på gatan torde i princip
ingen genomfartstrafik uppstå (den allmänna genomfartstrafiken torde även
fortsättningsvis gå via Metallvägen/Betongvägen framför genom planområdet).

Risker och störningar
Störningar och risker från verksamheter
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar
Lämpligheten av verksamhet som får etablera sig inom planområdet kan komma att behöva
tillståndsprövas, beroende på verksamhetens art. Planområdet ligger inom etablerat
verksamhetsområde. Tillståndspliktiga s k "B-verksamheter" finns i Malmheden. Bverksamhet är miljöfarlig verksamhet som måste ha Länsstyrelsens tillstånd.
Kuusakoski/Skrot Johan som är B-verksamhet är inom planområdet. Verksamheten
beskrivs enligt följande på VISS (Vatteninformationssystem Sverige) web-sida
(http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx); "Förbehandling, sortering mm"
(bearbetning för återvinning av icke-farligt avfall om <10 000 ton/år. Ej krossning, siktning).
Även fjärrvärmeverket i Malmheden är B-verksamhet. Verkets förbränningsanläggning ligger
ca 100 m sydväst om planområdet.
BDX har B-verksamhet med mellanlagring av farligt avfall (oljedepåer mm) ca 200 m söder
om planområdet.
Bensinstationer, som är riskverksamheter, finns på mer än 100 m från planområdet.
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Planområdet ligger inom redan etablerat verksamhetsområde. En exploatering av industri
anses kunna ske i direkt anslutning till nämnda B-verksamheter.
Ett planlagt bostadsområde (ca 25 tomter) finns ca 150 m väster om Kulleportens
industriområde.
Under rubriken STÖRNINGSSKYDD på plankartan har riktvärden för externt industribuller
enligt Naturvårdsverket angivits. Med riktvärde avses sådana värden som normalt inte bör
överskridas. Riktvärdena anger en målsättning för önskvärd miljökvalitet. Naturvårdsverket
har tagit fram en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller som ett stöd för
tillsyns- och prövningsmyndigheter. Vägledningen utkom april 2015. Naturvårdsverkets nya
vägledning ersätter myndighetens tidigare Allmänna Råd och övergångsvägledning.
Vägledningen innehåller vägledande ljudnivåer utomhus för bostäder, skolor, förskolor,
vårdlokaler och friluftsområden, samt beskrivning av användningsområden för nya
lagändringar om bullertillsyn och vägledning om viktiga begrepp vid tillsyn och prövning av
bullrande verksamheter. Utdrag från den nya vägledningen med rekommenderade
riktvärden redovisas nedan. Dessa riktvärden bör gälla för planområdet:
Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde (ekvivalent nivå)
Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 samt
söndag och helgdag
kl 06-18
Utgångspunkt för olägenhetsbedömning
vid bostäder, skolor, förskolor och
vårdlokaler.

50

45

Natt kl
22-06
40

Riktvärdena ovan avser ekvivalent nivå vilket innebär en genomsnittlig ljudnivå under en
viss tisdsperiod.
Ställningstagande
Endast en mindre komplettering av verksamhetsyta i Kulleportens industriområde avses
med planeringen. Komplettering i befintligt verksamhetsområde torde inte innebära någon
nämnvärd påverkan på närmaste bostäder ur risk- eller störningssynpunkt, då
kompletteringen i huvudsak stämmer överens med rådande förhållanden och
kompletteringen är av mindre slag och i befintligt industriområde.
Bestämmelser angående buller har införts på plankartan för att minska risker för störningar
mellan planområdet och bostäder.
Inget nämnvärt tillskott av emissioner torde ske med anledning av transporter.
En blandning av handels- och industriverksamheter förekommer i Malmheden idag och
bedöms kunna ske även fortsättningsvis.
Bedömningen är att aktuell planering inte innebär betydande miljöpåverkan med anledning
av planen. Planen anses vara lämplig att genomföra med hänsyn till boende, hälsa och
säkerhet mm.
Buller, järnvägstrafik
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar
Malmbanan mellan Koskullskulle och Gällivare leder förbi planområdet. LKAB:s malmtåg består av ca 70
malmvagnar med en lastkapacitet på 100 ton per styck. Varje tåg fraktar 6 800 ton järnmalmsprodukter
och är 750 meter långa. (Källa: www.lkab.com)
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Antalet tågtransporter är totalt ca 15 per dag mellan Gällivare och Koskullskulle.
Byggrätt medges ca 30 m från järnvägsspåret i nu upprättad plan.
För arbetslokaler gäller riktvärdet maximal ljudnivå 60 dBA inomhus vid buller från järnväg
(riktvärdet avser arbetslokaler för tyst verksamhet). Inga riktvärden är utarbetade vad
gäller ekvivalent nivå. (Källa: Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik - policy och
tillämpning. Policyn antogs i februari 1997 ).
Inom planområdet förekommer verksamheter som i sig genererar vissa bullerstörningar
inomhus. Dock kan finnas kontorsverksamheter mm som kan utgöra tyst verksamhet inom
samma fastighet. För arbetslokaler bör riktvärdet om maximal ljudnivå 60 dBA inomhus från
järnväg ej överskridas. Hänsyn bör därför tas till fasadkonstruktion för sådana arbetslokaler
med tyst verksamhet. Detta upplyses om på plankartan.
Noterbart att det endast är ett fåtal tågpassager per dygn vilket innebär små störningar.
Godstransporter på järnväg
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar
I huvudsak är det järnmalmstransporter från LKAB:s gruvverksamhet som passerar på
järnvägen. Farligt godstransporter torde i princip ej förekomma på järnvägen som passerar
Malmheden.
I den gällande fördjupade översiktsplanen anges att det enligt Trafikverkets
rekommendationer bör förbli bebyggelsefritt 30 m från spårmitt (närmaste spår).
Ett bebyggelsefritt område på ca 30 m från spårmitt har införts i planen i nordväst.
Noterbart att en byggnad ligger närmare än 30 m från spårmitt på Gällivare 57:7
(Kuusakoski/Skrot Johan). Denna byggnad avses kunna vara kvar.
Utifrån ovan beskrivna bedöms föreslagen planering vara godtagbar ur risksynpunkt.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga förhållanden
Befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Spill-,
dricks- samt dagvattenledningar finns i Exportvägen. En spillvattenledning finns dessutom
i norra delen av planområdet, ungefär längs skidspåret.
Förändringar enligt planförslaget
Bestämmelse u1 för ledningar har införts på kartan. Bestämmelsen syftar till att omfatta såväl allmänna
ledningar som servisledningar som leder genom en tomt till en annan tomt. Genom att förändringar av
fastigheter också avses åstadkommas vid ett genomförande av planen ger bestämmelsen en upplysning
om var ledningar kan komma att hamna inom annan fastighet än dagens situation. Om alternativt läge
kan åstadkommas för ledning som är inom u1-område kan ledning ledas i annan sträckning.
Överenskommelse måste dock ske med ledningsägare.
Spillvattenledningen i norr är strax utanför kvartersmark.
Dagvatten
Befintliga förhållanden
Dagvatten är det vatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Känslig
naturmark bör skyddas mot förorenat dagvatten. I Miljöbalken betraktas dagvatten som
avloppsvatten.
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Dagvattenledningar finns i Exportvägen, Betongvägen och på Gällivare 32:6, 50:2, 62:3.
Dagvattnet i Malmheden tas till vissa delar omhand via befintliga dagvattenledningar i
området. Ledningarna är inte anslutna till reningsverket utan leds till naturmark eller
recipient.
Förändringar enligt planförslaget
Området kommer sannolikt att fortsatt vara kopplat till det allmänna dagvattensystemet.
Inom planområdets bör dock dagvattnet fördröjas lokalt med naturliga metoder, som
infiltration, i möjligaste mån. En lägre andel hårdgjorda ytor är fördelaktigt. Även inslag av
vegetation, där så är möjligt, är gynnsamt.
Några u-områden har införts för dagvattenledningar, se vidare under Vatten och avlopp.
Vuoskojoki strax norr om kvartersmarken för verksamheter utgör Natura 2000-område
(biflöde till Torne- och Kalix älvsystem). Ett minsta avstånd på närmare 10 m hålls till
Vuoskojoki.
För yta som kompletteras till kvartersmarken i norr (i anslutning till Gällivare 50:1 och 50:2)
har bestämmelse införts på plankartan; "dagvattenzon, Område för dagvattenhantering".
Avsikten med denna dagvattenzon är att dagvatten från kvartersmarken närmast Vuoskojoki
renas via infiltration mm innan dagvattnet når vattendraget.
Dagvattenhanteringssystem avses förläggas inom kvartersmark (JH-område), men om
projekteringen visar på att någon del av dagvattensystemet är lämpligare att förlägga på allmän
platsmark bör detta kunna vara ett möjligt alternativ. Dock måste beaktas spillvattenledning och
skidspår mellan JH-området och Vuoskojoki. Likaså behöver ett avtal mellan nyttjare och kommunen
upprättas om dagvattenhantering anordnas på allmän platsmark.
Vidare anges på plankartan att genomförandeavtal som reglerar dagvattenhanteringen upprättas
innan bygglov ges för byggnation för verksamheter/fastigheter närmast vattendraget. Detta med
anledning av närheten till Natura 2000-område. Dagvattenhanteringen studeras och klarläggs i
bygglovsskedet i samband med projekt.
Mot bakgrund av ovan är bedömningen att planförslaget kommer få ett säkerställande av önskad
kvalitet i dagvattenhanteringen. Detta bevakas således i genomförandeavtal och bygglovhantering
med exploatör där dagvattenhanteringen skall redovisas och klaras på godtagbart sätt. Den
föreslagna dagvattenhanteringen bedöms som tillräcklig för att inte påverka Vuoskojoki (Natura
2000-område) negativt.
Enligt miljöbalken 7 kap. 28 a § krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Planområdets kvartersmark ligger i närheten av vattendrag
av Natura 2000.
Kommunen bedömer att en mindre komplettering av kvartersmark inom planområdet kan medges då
hantering av dagvatten torde vara tillfylles, utan att betydande miljöpåverkan sker på de naturmiljöer
eller arter som avses skyddas i vattendraget. Något särskilt tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken krävs
därför inte enligt kommunens bedömning.
Energi och elförsörjning
Befintliga förhållanden
Fjärrvärmeledningar finns bl a längs Exportvägen, Betongvägen och Triangelvägen. En
fjärrvärmeledning leder längs östra tomtgränsen för Gällivare 32:6, och även något mindre
inom nämnda fastighet.
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Fjärrvärmeledning leder dessutom genom Gällivare 50:2 fram till Gällivare 50:1.
Elledningar leder bl a i Exportvägen och utmed östra fastighetsgränsen vid Gällivare 50:2.
Flera elledningar (sannolikt såväl allmänna som servisledningar) leder dessutom genom
tomt, eller precis vid tomtgräns, till annan tomt.
En transformator finns inom Euromasters/BDX tomt (50:1) strax väster om infarten/grinden vid
Sågvägen. Denna är ej inmätt på upprättad grundkarta. Transformator finns även inom Gällivare 62:2.
Förändringar enligt planförslaget
Bestämmelse u1 för fjärrvärme- och elledningar har införts på kartan. Se vidare angående syfte,
hantering mm av denna bestämmelse under rubriken Vatten och avlopp ovan.
Ett område, ca 12 X10 m, för förekommande transformatorstation (E-område) har avsatts inom
Gällivare 50:1. Ca 5 m upprätthålls mellan byggrätt för transformator och tomtgräns.
Även befintlig transformator inom Gällivare 62:2 har avsatts som E-område i nu upprättad detaljplan,
för tydlighetens skull. Gällande plan från 1962 anger 62:2 som "Område för industriändamål" (Js).
Tele, opto
Befintliga förhållanden
Teleledningar finns i bl a längs Exportvägen, Betongvägen och Triangelvägen.
Flera teleledningar (troligen servisledningar) leder även genom en tomt till en annan tomt.
En mast (osäkerhet angående användning samt ägande) beaktas inom Gällivare 50:1, nära 57:9.
Förändringar enligt planförslaget
Bestämmelse u1 för teleledningar har införts på kartan. Se vidare angående syfte, hantering mm av
denna bestämmelse under rubriken Energi och elförsörjning ovan.
Avfall
Befintliga förhållanden
Hushållsavfallet tas hand om av den kommunala Service- och teknikförvaltningen.
Enligt renhållningsordningen gäller i övrigt att den som ger upphov till annat avfall än
hushållsavfall, exempelvis industrier och företag i byggbranschen, ansvarar själv för att
avfallet transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt.
Förändringar enligt planförslaget
Se ovan.

Administrativa frågor
Se i delen Genomförandefrågor nedan angående genomförandetid, huvudmannaskap mm.

Konsekvenser av planens genomförande
Behovsbedömning för att bedöma behovet av miljöbedömning enligt bestämmelserna i
miljöbalken och plan- och bygglagen finns som bilaga.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor

Tidplan
Planprocessen handläggs med ett normalt planförfarande enligt Plan- och Bygglagen
(PBL), där ett samråd beräknas äga rum i början av 2016. Efter inkomna synpunkter och
eventuella revideringar kungörs och tillgängliggörs planen för allmän granskning (tidigare
utställning) i minst tre veckor. Målsättningen är att planen sedan kommer att antas under
andra kvartalet 2016.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är angiven till 5 år. Tiden är anpassad i avseende på att
området till större del är utbyggt.
För gällande detaljplan laga kraftvunnen 2009-05-08, för fastigheten Gällivare 54:2
(ändamål "Handel/Industri"), har genomförandetiden (10 år) ej gått ut.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Idag är Gällivare kommun huvudman för allmän platsmark (lokalgator/vägmark samt
park). I nu upprättad detaljplan föreslås kommunen fortsatt vara huvudman för parkmark.
Berörda Lokalgator i gällande plan, Exportvägen och Sågvägen, avses övergå till
gemensamhetsanläggning. Se vidare under Gemensamhetsanläggning.
Beaktas att kommunen idag är väghållare för Exportvägen medan Sågvägen (tillfart till
Gällivare 50:1 samt 50:2) har enskild väghållare, enligt Trafikverkets web-sida.
Exploatör bekostar genomförandet av planen med utbyggnad, drift och underhåll av
kvartersmark.
Avtal
Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda. Det kan gälla t ex för vattenoch avloppsnätets nyttjande, fjärrvärme, anläggande av förbindelselänk (gemensamhetsanläggning),
vändzon etc.
Marköverlåtelser inom olika delar av planområdet kommer bli aktuellt vid ett genomförande, vilket bör
avtalas mellan berörda. Se vidare under Fastighetsrättsliga frågor.
Borttagande av spår och kontaktledningar inom kommunala Gällivare 12:74 krävs vid ett genomförande.
Detta bör organiseras mellan berörda.
Åtkomst till Gällivare 50:2 och befintlig transformatorstation inom Gällivare 50:1 bör säkerställas vid ett
genomförande av planen. I planen har bestämmelse "y, Marken skall vara tillgänglig för in- och utfart till
angränsande fastigheter" för detta ändamål.
Mindre del av Gällivare 32:6 (nuvarande Jysk) har försetts med z-bestämmelse, att marken
skall vara tillgänglig för allmän skotertrafik. Detta bör avtalas mellan berörda.
Dagens enskilda väghållaransvar för Sågvägen som avses övergå till gemensamhetsanläggning
klarläggs mellan berörda. Se vidare under Gemensamhetsanläggning. Se även angående skoterled
under nämnda rubrik.
Befintlig fjärrvärmeledning genom Gällivare 50:2 till Gällivare 50:1 beaktas vid ett
genomförande och bör klarläggas mellan berörda.

19

Genomförandeavtal som reglerar dagvattenhanteringen upprättas innan bygglov ges för
byggnation för verksamheter/fastigheter närmast vattendraget (fastigheter som omfattas av
bestämmelsen ”dagvattenzon”). Detta med anledning av närheten till Natura 2000-område.
Avtal mellan nyttjare och kommunen kan behöva upprättas om någon åtgärd för
dagvattenhantering vid Vuoskojoki anordnas på allmän platsmark. Se vidare angående
detta under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen.
Möjlighet att flytta ledningar och/eller gräva ner i mark kan medges via överenskommelse med
ledningsägare.
Tillstånd
Vuoskojoki utgör Natura 2000-objekt. Kommunen bedömer att en mindre komplettering av
kvartersmark inom planområdet kan medges då hantering av dagvatten är tillfylles, utan att
betydande miljöpåverkan sker på de naturmiljöer eller arter som avses skyddas i
vattendraget. Något särskilt tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken krävs därför inte enligt
kommunens bedömning.
Upphävande av strandskyddet i aktuellt planområde (inom 100 m från älven) krävs med
anledning av att kvartersmark i planen ligger inom 100 m från Vuoskojoki. Då vattendraget
utgör Natura 2000-objekt torde det vara Länsstyrelsen, och inte kommunen, som fattar beslut
om upphävande av strandskydd.
För tillkommande anläggningar inom PARK, såsom för dagvatten, torde inte strandskyddet
behöva upphävas utan dispensprövning sker enligt Miljöbalken.
Kuusakoskis/Skrot Johans verksamhet inom Gällivare 57:7 är tillståndspliktig Bverksamhet. Befintliga verksamheter inom planområdet i övrigt är ej tillståndspliktiga enligt
miljöbalken. Lämpligheten av verksamhet som får etablera sig inom planområdet kan
komma att behöva tillståndsprövas, beroende på verksamhetens art.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Marken som berörs och som förändras är dels i privat ägo, dels i kommunal ägo. Kvartersmarken
ämnas nyttjas för industri- och handelsändamål. Allmän platsmark i norr/nordost avses utgöra
parkmark.
De flesta fastigheterna i området ämnas få förändrade fastighetsgränser genom aktuell planering,
dels då flera av fastigheterna annekterat område utanför sin egen fastighet, dels för att önskemål
finns om utvidgning av fastigheter och dels för att få fastighetsgränser att stämma bättre överens
med rådande förhållanden (uppsatta staket som ej är i fastighetsgräns mm).
Noterbart: Illustrationen på plankartan, följande beskrivning samt redovisning i Bilaga 1, Förändring
av fastigheter, förslag är endast ett exempel/förslag på hur fastighetsindelning i området kan komma
att ske. Slutlig fastighetsindelning/fastighetsbildningsåtgärd sker i samband med lantmäteriförrättning.
Nedanstående fastigheter berörs genom aktuell planläggning enligt följande (se bilder i efterföljande
Bilaga 1, Förändring av fastigheter, förslag);
- Gällivare 12:74, centralt i området (kommunalägd). Marken är planlagd för
järnvägsändamål (Tj-område) i gällande detaljplan från 1962. Mark avses övergå till
Gällivare 54:2, 57:7, 57:16, 57:43 och 62:3. Allmän gatumark (Exportvägen och Sågvägen)
planeras övergå till kvartersmark (som gemensamhetsanläggning). Likaså föreslås en
förbindelselänk mellan Exportvägen och Triangelvägen sydväst om planområdet bli
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gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen kan komma att erhålla ny
fastighetsbeteckning.
- Gällivare 12:74, norra delen av planområdet (kommunalägd). Marken är planlagd för
allmän platsmark, Park i gällande detaljplan från 1962. Delar av marken avses övergå till
Gällivare 50:1 samt 50:2. Mindre del av 50:2 planeras samtidigt övergå till 12:74, se nedan.
- Gällivare 32:6 (tomträtt). Ingen förändring bedöms behövas angående fastighetsgränser.
Fastigheten berörs dock avseende skoterled som medges i nu upprättad plan, ledningar
samt gemensamhetsanläggning enligt planförslaget.
- Gällivare 50:1 (ägs av juridiskt bolag). Fastigheten ämnar erhålla viss kommunalägd mark
i norr inom Gällivare 12:74 (Parkmark i gällande plan), i enlighet med planens uppbyggnad.
Viss del av fastigheten avses övergå till Gällivare 57:9, se nedan.
Mindre del av fastigheten 50:1 kan komma att övergå till mark för befintlig
transformatorstation, alternativt upplåts mark för transformator via ledningsrätt.
Att notera: En mast (osäkerhet angående användning samt ägande) finns på 50:1.
Föreslaget exempel på fastighetsindelning redovisar att masten i det fallet kommer att
hamna inom 57:9. Detta måste studeras och hanteras vid ett genomförande om denna
åtgärd är möjlig.
- Gällivare 50:2 (ägs av juridiskt bolag). Fastigheten ämnar erhålla viss kommunalägd mark
i norr inom Gällivare 12:74 (Parkmark i gällande plan), i enlighet med planens uppbyggnad.
Att notera är att tillfart till fastigheten sker idag genom 50:1. På planen har bestämmelse ”y”
införts för detta ändamål
Samtidigt avses viss del övergå till 12:74 i nordost. Nuvarande staketgränsen i nordöstra
hörnet planeras utgöra ny fastighetsgräns.
Gällivare 54:2 (tomträtt). Del av fastigheten ingår i planen. Staket för Gällivare 54:2 ligger
utanför dess fastighet dels på Gällivare 12:74 (kommunens), dels på Gällivare 62:3 (privat).
Mark som berörs på 62:3 och 12:74 överförs lämpligen till 54:2 utifrån rådande förhållanden.
Mindre yta av Gällivare 54:2 ingår i nu upprättad plan bl a av plantekniska skäl. Gällande
detaljplan från 2009 för fastigheten anger mark som ej får bebyggas (prickmark) i gränsen
mot 62:3. Viss del av prickmarken i gällande detaljplan från 2009 föreslås nu släckas ut, så
att en mer ändamålsenlig tomt kan erhållas vid tomtgränsen då 54:2 avses utvidgas något.
- Gällivare 57:7 (tomträtt). Mark har annekterats, staket har satts upp mm för
verksamhetens förmån på Gällivare 12:74, dels inom Tj-område, dels inom Js-område i
gällande detaljplan. Fastighetsbildningsåtgärder görs lämpligen i huvudsak utifrån verkliga
förhållanden vid planens genomförande.
Mindre del (södra delen) av fastigheten 57:7 kan samtidigt komma att övergå till 57:43 för
att ge transportutrymme mm till befintlig byggnad nära tomtgräns inom 57:43.
- Gällivare 57:9 (tomträtt). Utifrån önskemål från fastighetsägare till Gällivare 57:9 kan det
vid ett genomförande bli aktuellt med marköverlåtelse där Gällivare 57:9 erhåller viss mark
av Gällivare 50:1. Marken inom Gällivare 50:1 i anslutning till 57:9 är planlagd som Jsområde i gällande detaljplan. Gällivare 57:9 är planlagd för U, upplagsändamål (U-område) i
gällande detaljplan. Fastighetsbildning har dock ej skett helt utifrån gällande detaljplans
intentioner.
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- Gällivare 57:16 (tomträtt). Del av fastigheten ingår i planen. Fastigheten utvidgas där del
av Tj-område införlivas. En mindre byggnad tillhörande 57:16 är dels inom fastigheten dels
strax utanför, inom 12:74. Även staket är uppsatt inom 12:74. En mindre utvidgning av
57:16 görs lämpligen.
Även en mindre bit av 57:43 torde kunna överföras till 57:16 då staket för 57:16 finns
uppsatt inne på 57:43.
Samtidigt överförs omvänt lämpligen en bit av 57:16 till 57:43 då befintligt staketgräns har
satts upp något inom 57:16.
- Gällivare 57:43 (tomträtt). Fastigheten utvidgas där del av Tj-område införlivas. En bit av
57:16 införlivas lämpligen i 57:43 då befintligt staketgräns har satts upp något inom 57:16. I
annat fall får staket flyttas.
Omvänt överförs lämpligen en mindre bit av 57:43 till 57:16 då staket för 57:16 finns uppsatt
inne på 57:43.
En del av fastigheten 57:7 kan samtidigt komma att övergå till 57:43 för att ge
transportutrymme mm till befintlig byggnad nära tomtgräns inom 57:43.
- Gällivare 62:3 (tomträtt). Fastigheten utvidgas där del av Tj-område (del av Gällivare
12:74) införlivas.
Staket för Gällivare 54:2 (utanför planområdet) ligger utanför dess fastighet dels på
Gällivare 12:74 (kommunens), dels på Gällivare 62:3. Marken som berörs på 62:3 överförs
lämpligen till 54:2 utifrån rådande förhållanden.
- Gällivare 62:2 (kommunalägd). Fastighet med befintlig transformator inom har avsatts som Eområde nu upprättad detaljplan, för tydlighetens skull. Gällande detaljplan från 1962 anger 62:2 som
"Område för industriändamål" (Js). Fastigheten är dock redan bildad och inga
fastighetsbildningsåtgärder avses vid ett genomförande av nu upprättad plan.
Noterbart: Om inte förändring av fastighetsgränser kan ske utifrån rådande staketgränser
enligt ovan beskrivna får staket flyttas till rätt plats.
E-område (transformatorstation) inom Gällivare 50:1 kan komma att avstyckas till särskild fastighet,
alternativt upplåtas via ledningsrätt.
Fastighetsbildning sker i samband med att planen vunnit laga kraft. Fastighetsbildning begärs hos
lantmäterimyndighet genom Gällivare kommun.
Gemensamhetsanläggning
Från Exportvägens västra ände medges nytt gatuavsnitt, en förbindelselänk med Triangelvägen i
sydväst för åtkomst till angränsande fastigheter samt för eventuell skotertrafik.
Gemensamhetsanläggning planeras att bildas för Exportvägen, Sågvägen och förbindelselänken.
Exportvägen respektive Sågvägen övergår då från kommunalt huvudmannaskap till
gemensamhetsanläggning.
I gemensamhetsanläggningen torde Gällivare 32:6, 54:2 , 57:43, 57:7, 57:9, 62:3, 50:1 och 50:2 ingå.
Fastigheterna 57:16 och 62:2, liksom fastigheter strax utanför planområdet - Gällivare 32:5, 57:2, 57:14 har tillfarter via andra vägar och kommer eventuellt inte ingå i gemensamhetsanläggningen. Detta får
dock studeras och klarläggas i samband med genomförandet av planen.
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Skoterled medges inom gemensamhetsanläggningen enligt planen. Detta bör klarläggas vid ett
genomförande/bildande av gemensamhetsanläggningen.
Ledningsrätt, servitut mm
Se under rubriken Fastighetsrättsliga frågor angående befintliga transformatorer.
Tillfart till Gällivare 57:43 från Exportvägen sker idag genom Gällivare 12:74 (dels Jsområde, dels Tj-område). Marken är idag annekterad av Gällivare 57:7. Eventuellt finns
befintligt servitut e dyl för tillfarten till 57:43, vilket i så fall kan komma att förändras vid ett
genomförande.
Mindre del av fastigheten 50:1 kan komma att övergå till mark för befintlig
transformatorstation, alternativt upplåts mark för transformator via ledningsrätt.
Mindre del av Gällivare 32:6 har försetts med z-bestämmelse, att marken skall vara
tillgänglig för allmän skotertrafik. För detta ändamål kan servitut/rättighet inom nämnda
fastighet komma att bildas. Befintlig infart till 32:6 beaktas.
Bestämmelse u1 för ledningar har införts på kartan. Bestämmelsen syftar till att omfatta såväl allmänna
ledningar som servisledningar som leder genom en tomt till en annan tomt. Genom att förändringar av
fastigheter också avses åstadkommas vid ett genomförande av planen ger bestämmelsen en upplysning
om var ledningar kan komma att hamna inom annan fastighet än dagens situation. Om alternativt läge
kan åstadkommas för ledning som är inom u1-område kan ledning ledas i annan sträckning.
Överenskommelse måste dock ske med ledningsägare. Se vidare i planbeskrivningen under Teknisk
försörjning. Ledningsrätter kan komma att bildas inom u1-områden.
Eventuellt finns idag servitut till 50:2 genom 50:1 norr om Sågvägen. I nu upprättad plan har en mindre
del avsatts som y-område för åtkomst till 50:2 och transformator.

Ekonomiska frågor
Reglering av kostnader görs mellan berörda parter.
Kostnader för fastighetsbildning fördelas vid förrättning.
Kostnader för genomförandet av kvartersmark står respektive exploatör för.

Tekniska frågor
VA-ledningar, dagvattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar, teleledningar finns inom
planområdet. Bestämmelse u1 för ledningar har införts på kartan. Se vidare i planbeskrivningen under
Teknisk försörjning samt ovan i denna del Genomförandefrågor under Ledningsrätt, servitut mm.
Befintlig spillvattenledning i norr hamnar strax utanför kvartersmark.
Området kommer sannolikt att fortsatt vara kopplat till det allmänna dagvattensystemet.
Inom planområdets bör dock dagvattnet fördröjas lokalt med naturliga metoder, som
infiltration, i möjligaste mån.
Bestämmelse angående dagvattenhantering (dagvattenzon) har införts i planen avseende
närheten till Vuoskojoki (Natura 2000-område), se vidare under rubriken Dagvatten i
planbeskrivningen för syftet, hanteringen mm.
E-områden har avsatts för 2 st befintliga transformatorstationer i området. Transformatorn inom
Gällivare 50:1 är ej inmätt på upprättad grundkarta, vilket bör göras under planprocessen.
En mast (osäker användning/ägande) beaktas nära gränsen mellan Gällivare 50:1 och 57:9.
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För ny byggnation behöver geoteknisk undersökning utföras innan byggande sker.
På plankartan har införts bestämmelse under rubriken Markundersökning; "Villkoret för
bygglov är att kontroll utförts angående eventuell förekomst av förorenad mark".
Planbestämmelse har införts om att byggnader där personal stadigvarande vistas (t ex
kontorsbyggnader) ska uppföras radonskyddade, med anledningen av att området är område med
normal risk för radon. Radonskyddat byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som
ger en annan utgångspunkt.
Länsstyrelsen meddelar under samrådsskedet om eventuellt behov av arkeologisk
undersökning.
Från Exportvägens västra ände medges nytt gatuavsnitt, en förbindelselänk med
Triangelvägen. En vändzon med ca 35 m i diameter (inklusive sveparea) kan uppnås i
förslagen yta.
Aktuell planering ämnas ge ytterligare tomtyta för Gällivare 57:9, vilket då ger bättre
möjligheter för alternativ parkering inne på tomten istället för dagens backning mot
Exportvägen.
Outnyttjat stickspår avses försvinna genom föreslagen planering och inrymmas inom
befintliga verksamheters fastigheter. Kommunen äger spåren inom planområdet.
Skotertrafik avses tillåtas genom planområdet, genom parkmark längs Sommarvägen, och
vidare längs Exportvägen via nytt gatuavsnitt till Triangelvägen.
Varken skidspår eller gång- och cykelväg (längs Sommarvägen) avses flyttas genom
planeringen. Samordning med eventuell ny skoterled beaktas dock.
Bestämmelser angående buller har införts på plankartan för att minska risker för
störningar mellan planområdet och bostäder.
För arbetslokaler för tyst verksamhet (tillhörande kontorsverksamheter mm) bör riktvärdet
om maximal ljudnivå 60 dBA inomhus från järnväg ej överskridas. Hänsyn bör därför tas till
fasadkonstruktion för sådana arbetslokaler med tyst verksamhet. Detta upplyses om på
plankartan.
Ett bebyggelsefritt område på ca 30 m från spårmitt har införts i planen i nordväst.
Noterbart att en byggnad ligger närmare än 30 m från spårmitt på Gällivare 57:7
(Kuusakoski/Skrot Johan). Denna byggnad avses kunna vara kvar.

Medverkande tjänstemän
Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet med hjälp av Planteamet AB, Bengt
Gustavsson och ÅF Infrastructure, Johannes Nilsson.

Antero Ijäs
Förvaltningschef, Miljö- och byggförvaltning
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Bilaga 1.

FÖRÄNDRING AV FASTIGHETER, FÖRSLAG
Inledning
Förändring av fastighetsgränser planeras i samband med planläggningen. Förslag på respektive fastigheters
utvidgning samt minskning följer i denna bilaga. Noterbart att fastighetsindelningen endast är ett förslag. Nästa
bild visar på dagens situation med fastighetsgränser i ljusblå färg och staketgränser i lila färg.

Dagens förhållanden
Sommarvägen

Triangelvägen

Exportvägen

Dagens förhållanden, jämförelse mellan fastighetsgränser och staketgränser.
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Förändring av fastigheter inom planområdet (kvartersmark), förslag
Teckenförklaring

Teckenförklaring till föreslagen förändring av respektive fastighet, vad som föreslås utvidgas, minskas samt
hur fastigheten ser ut idag. Se vidare på bilderna nedan. Fastigheten Gällivare 62:2 (transformatorstation)
förändras ej.
Gällivare 32:6

Sommarvägen

Exportvägen
För Gällivare 32:6 föreslås ingen förändring av fastigheten. Se dock angående skoterled (zbestämmelse på plankartan) genom fastigheten i delen "Genomförandefrågor".
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Gällivare 50:1

Sommarvägen

Exportvägen

Gällivare 50:2

Sommarvägen

Exportvägen
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Gällivare 54:2

Exportvägen

Gällivare 57:7

Sommarvägen

Exportvägen
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Gällivare 57:9

Sommarvägen

Exportvägen

Gällivare 57:16

Exportvägen

Triangelvägen
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Gällivare 57:43

Exportvägen

Gällivare 62:3

Betongvägen

Exportvägen
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Bilaga 2.

BEHOVSBEDÖMNING
Inledning
Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som ska
finnas med i planbeskrivningen. Denna checklista kan behöva omvärderas om nya företeelser som berör miljön
stöts på i planarbetet.

Behovsbedömning
Kan
påverkas

Påverkas
ej

Betydande
Kommentarer
miljöpåverkan

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN
Förordnanden/skydd

X

Nej

Tre detaljplaner berörs av aktuell planering.
För området gäller främst detaljplan laga
kraftvunnen 1962-03-29.
För huvuddelen gäller mark för
industriändamål. Område för
järnvägsändamål tas i anspråk, liksom
mindre del allmän plats, park, i gällande plan.
Även detaljplan laga kraftvunnen 1973-08-15
berörs längs Sommarvägen och vid
anslutningen med Exportvägen. Allmänna
platser i form av "Park eller plantering" och
något mindre "Vägmark" berörs i gällande
plan.
Likaså berörs detaljplan laga kraftvunnen
2009-05-08 i liten grad. Marken som utgör
fastigheten Gällivare 54:2 (DJaeger
Consulting) är avsatt för "Handel/Industri" i
gällande plan. Genomförandetiden (10 år)
har ej gått ut. Denna yta av Gällivare 54:2
ingår bl a av plantekniska skäl.

Riksintressen

X

Nej

Se följande rubriker för övriga förordnanden.
Planområdet ligger inom riksintresse för
värdefulla ämnen och mineraler.
Planområdets kvartersmark ligger strax
söder om ett Natura 2000-område
(Vuoskojoki - biflöde till Torne- och Kalix
älvsystem).

Naturvårdsplan/
Naturvårdsprogram

X

Nej

Se vidare under rubriken Miljöbalken 3 & 4
kap nedan.
Ingen klassad natur finns inom planområdet
utöver vattendraget av Natura 2000. Större
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Ekologiskt känsliga
områden

X

Fornlämningar
Skyddsavstånd

Nej

X

Nej

X

Nej

X

Nej

delen av planområdet är ianspråktagen av
verksamheter.
Vattendraget Vuoskojoki, ett biflöde till
Torne- och Kalix älvsystem är klassat som
Natura 2000-område. Se vidare under
rubriken Vatten.
Inga registrerade fornlämningar finns inom
området.
Järnvägen till LKAB:s gruvområde ligger intill
planområdet. Farligt godstransporter torde i
princip ej förekomma på järnvägen som
passerar Malmheden. Ett bebyggelsefritt
område på ca 30 m från spårmitt har införts i
planen i nordväst. Noterbart att en byggnad
ligger närmare än 30 m från spårmitt på
Gällivare 57:7 (Kuusakoski/Skrot Johan).
Denna byggnad avses kunna vara kvar.

EFFEKTER PÅ MILJÖN
Mark

Större delen av planområdet är ianspråktaget
av verksamheter. Centrala delen av området
är till viss del obebyggd, men används som
upplagsplats av omgivande verksamheter p g
a utrymmesbrist på de egna fastigheterna.
Tidigare var nämnda mark spårområde.
Mindre oexploaterad naturmark avses
planläggas för industri i norra delen.

Luft och klimat
Vatten

X
X

Nej
Nej

För ny byggnation behöver geoteknisk
undersökning utföras innan byggande sker.
Inget nämnvärt tillskott av emissioner torde
ske med anledning av transporter.
Dagvattnet i Malmheden tas till vissa delar
omhand via befintliga dagvattenledningar i
området. Ledningarna är inte anslutna till
reningsverket utan leds till naturmark eller
recipient. Befintlig bebyggelse kommer
sannolikt att fortsatt vara kopplad till
allmänna dagvattensystemet.
För yta som kompletteras till kvartersmarken
i norr (i anslutning till Gällivare 50:1 och
50:2) har bestämmelse införts på plankartan;
"dagvattenzon, Område för
dagvattenhantering". Avsikten med denna
dagvattenzon är att dagvatten från
kvartersmarken närmast Vuoskojoki renas
innan dagvattnet når vattendraget.
Vuoskojoki omfattas av strandskydd.
Upphävande av strandskydd krävs vid ett
genomförande av planen.
Strandskyddsområde är i praktiken delvis
redan ianspråktaget av verksamhet som
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annekterat mark (allmän mark) utanför sin
egen fastighet.
Som en form av kompensation för
annekterande av mark inom
strandskyddsområde, har bestämmelse om
dagvattenzon införts på kvartersmarken. I
planen har fri passage på ca 10 m
säkerställts längs vattendraget.
Vidare kan aktuellt område bedömas vara
område som behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse, till
exempel åtgärd som tillgodoser kommunens
behov av tätortsutveckling. Det program som
upprättats och godkänts av kommunen
2008-02-01 redovisar en utvidgning av
verksamhetsområdet norrut närmare
vattendraget. Nu upprättad detaljplan
motsvarar programmets intentioner.
Tillgängligheten för allmänheten bibehålls
närmast vattendraget. Inga åtgärder sker i
vattendraget. Hänsyn till vattendraget tas
genom åtgärdsförslag angående
dagvattenhanteringen, se ovan.

Vegetation

X

Nej

Djurliv

X

Nej

Landskapsbild/Stadsbild

X

Nej

Miljöpåverkan från
omgivningen

X

Nej

Strandskyddets syfte bedöms inte påverkas
på ett betydande sätt av planens
genomförande.
Mindre komplettering av verksamhetsyta på
naturmark avses planläggas i norra delen.
Djurlivet bedöms inte påtagligt påverkas då
större delen är bebyggd samt att endast
mindre komplettering på natur planeras.
Området är bebyggt med
byggnader/verksamheter i större skala.
Planområdet ligger även relativt väl avskilt
från bostäder. Någon större negativ
påverkan för stadsbilden bedöms därmed
inte ske.
Tillståndspliktiga s k "B-verksamheter" finns i
Malmheden. Kuusakoski/Skrot Johan som är
B-verksamhet finns inom planområdet.
Planområdet ligger redan inom ett etablerat
verksamhetsområde. En fortsatt etablering
av industri- och handelsverksamheter anses
kunna ske.
Inom planområdet förekommer verksamheter
som i sig genererar vissa bullerstörningar
inomhus. Dock kan finnas
kontorsverksamheter mm som kan utgöra
tyst verksamhet inom samma fastighet. För
arbetslokaler bör riktvärdet om maximal
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ljudnivå 60 dBA inomhus från järnväg ej
överskridas. Hänsyn bör därför tas till
fasadkonstruktion för sådana arbetslokaler
med tyst verksamhet. Detta upplyses om på
plankartan. Noterbart att det endast är ett
fåtal tågpassager per dygn vilket innebär
små störningar.
Byggrätt medges ca 30 m från
järnvägsspåret i nu upprättad plan.

HÄLSOEFFEKTER
Utsläpp, buller,
vibrationer

X

Ljus
Säkerhet

Allergier

X
X

Nej

Nej
Nej

X

Nej

Störningar och risker anses ej bli så stora
genom aktuell planläggning med
planområdets begränsning i yta och
utformning. Endast en mindre komplettering
av verksamhetsyta i Kulleportens
industriområde avses med planeringen.
Bestämmelser angående buller har införts på
plankartan för att minska risker för störningar
mellan planområdet och bostäder.
Ingen påverkan när det gäller ljus bedöms
ske genom planförslaget.
Godkänt program för området anger att det
finns kända områden med förorenad mark i
Malmheden. Redovisade uppgifter torde vara
områden strax söder om planområdet
(Metallvägen samt annat spårområde än det
som berörs i nu upprättad plan torde avses i
redovisningen), men då området varit
ianspråktaget av verksamheter finns risk för
föroreningar. På plankartan har införts
bestämmelse under rubriken
Markundersökning; "Villkoret för bygglov är
att kontroll utförts angående eventuell
förekomst av förorenad mark".
Planbestämmelse har införts om att
byggnader där personal stadigvarande vistas
(t ex kontorsbyggnader) ska uppföras
radonskyddade, med anledningen av att
området är område med normal risk för
radon. Radonskyddat byggande gäller så
länge inte nya radonundersökningar utförs
som ger en annan utgångspunkt.
Ingen allergiframkallande anläggning finns
omkring eller föreslås inom planområdet.

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA
RESURSER
Mark- och
vattenanvändning

X

Nej

Markanvändningen kommer inte att påtagligt
förändras då större delen är bebyggd.
I den fördjupade översiktsplanen samt i
godkänt program anges markanvändningen
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Naturresurser

X

Nej

Transporter

X

Nej

Rekreation

X

Nej

Kulturmiljö

X

Nej

som verksamheter och handel för det
aktuella området. Planändringen är förenlig
med den fördjupade översiktsplanen och
programmet.
Det bedöms inte finnas några särskilda
bevarandevärden i den naturmark eller
annan mark som kommer att bli
ianspråktagen.
Transporterna bedöms endast öka marginellt
med föreslagen planering.
Varken skidspår eller gång- och cykelväg
avses flyttas genom planeringen.
I övrigt torde berörda delar inte nämnvärt
användas för rekreation.
Inom eller i närheten av planområdet finns
ingen klassad eller utpekad värdefull
kulturmiljö.

MILJÖBALKEN
3 och 4 kap.
Hushållsbestämmelser
och miljökvalitetsmål

5 kap.
Miljökvalitetsnormer
Anmälan, tillstånd

X

Nej

X
X

Nej
Nej

Planområdet omfattas av riksintresse för
värdefulla ämnen och mineraler. Kommunen
anser sig inte kunna föreslå en utveckling av
tätorten som är helt och hållet förenlig med
riksintresset för värdefulla ämnen och
mineral. En komplettering inom befintligt
verksamhetsområde torde inte innebära
någon nämnvärd ytterligare påverkan på
riksintresset jämfört med idag, då
kompletteringen i huvudsak stämmer
överens med rådande förhållanden samt att
kompletteringen är av mindre slag och i
befintligt industriområde.
Ett minsta avstånd på närmare 10 m hålls till
Vuoskojoki. Den föreslagna
dagvattenhanteringen bedöms som tillräcklig
för att inte påverka Vuoskojoki (Natura 2000område) negativt. Se angående
dagvattenhanteringen under rubriken Vatten
ovan.
Planen bedöms inte överskrida några
miljökvalitetsnormer.
Kuusakoski/Skrot Johan inom planområdet
är tillståndspliktig B-verksamhet.
Lämpligheten av verksamhet som får
etablera sig inom planområdet kan komma
att behöva tillståndsprövas, beroende på
verksamhetens art. Planområdet ligger inom
etablerat verksamhetsområde.
Vuoskojoki utgör Natura 2000-objekt.
Kommunen bedömer att en mindre
komplettering av kvartersmark inom
planområdet kan medges då hantering av
dagvatten är tillfylles, utan att betydande
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miljöpåverkan sker på de naturmiljöer eller
arter som avses skyddas i vattendraget.
Något särskilt tillstånd enligt 7 kap. 28 §
miljöbalken krävs därför inte enligt
kommunens bedömning.
Upphävande av strandskyddet i aktuellt
planområde krävs vid ett genomförande.

ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL
Nationella och
regionala miljömål
Kommunala miljömål

X

Nej

X

Nej

Planen bedöms inte motsätta de nationella
miljömålen.
Planen bedöms inte motsätta de kommunala
miljömålen.

Slutsatser
Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten
och andra resurser. En begränsad redovisning av miljökonsekvenser har gjorts i planbeskrivningen. Kommunen
gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas.
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