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HANDLINGAR
Detaljplanen består av följande handlingar:
• plankarta med bestämmelser, skala 1:2000
(A1)
• planbeskrivning
• miljökonsekvensbeskrivning
Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har juridisk verkan. Detaljplanen är upprättad i enlighet med
PBL 2010:900.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder. Planförslaget innebär en förtätning i den
lilla fjällbyn Nikkaluokta vid foten av Sveriges
högsta berg, Kebnekaise.
Bebyggelsen som föreslås är i mindre skala
med en variation gällande tomternas storlek.
Ett av bostadsområdena tillåter mindre verksamheter för turistiskt ändamål i syfte att stärka
turism i området och ge förutsättningar till
ökad sysselsättning. Efter dialog med allmänheten och berörda samebyar föreslås den tillkommande bebyggelsen i anslutning till redan befintlig bebyggelse, där störning mot friluftslivet,
rennäringen och landskapsbilden bedöms som
liten.
Planområdet berörs av strandskydd. Gällivare
kommun har i sitt förslag till översiktsplan redovisat ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära läge, så kallat LIS-område, i Nikkaluokta. Syftet med att redovisa LIS-områden är
att upphäva eller ge dispens från strandskyddet
för att stimulera den lokala och regionala utvecklingen. I Nikkaluokta har bedömning gjorts
att anläggningar för turism eller friluftsliv skapar förutsättningar för att bevara och utveckla
den kommersiella service som finns i området
samt turistnäringen i Gällivare och Kiruna kommun.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖ
BALKEN 3, 4, 5 KAP.
Miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel handlar om
grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden, respektive särskilda bestämmelser för hushållning med mark
och vatten för vissa områden i landet.

Den föreslagna detaljplanen överensstämmer
med ställningstaganden i gällande översiktsplan
antagen 2014-11-17 (ÖP) för Gällivare kommun.
Nikkaluokta är utpekat utvecklingsområde där
turism ska prioriteras. För att möta efterfrågan avseende boende och fritidshus i fjällvärlden bör nya bostäder tillåtas i Nikkaluokta.
Befintliga visten får utvecklas i enlighet med
det som krävs för att bedriva rennäring. All
ny bostadsbebyggelse som planeras bör vara
småskalig och anpassas till platsens specifika
förutsättningar.
Området omfattas av riksintressen för friluftsliv
samt naturvård enligt MB 3 kap 6 §. Planområdet berörs också av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2 §, samt av riksintresse
Natura 2000 enligt MB 4 kap 8 §.
Enligt miljöbalken ska vissa områden i fjällvärlden med hänsyn till turismens och friluftslivets
intressen, främst det rörliga friluftslivets, särskilt
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploatering.
Planförslaget syftar till att öka tillgängligheten
för allmänheten till boende intill, och rekreation
i fjällvärlden, i form av skidåkning och vandring
m.m. Exploateringens geografiska utbredning
är begränsad så att fjällområdet i övrigt lämnas
orört. Planförslaget möjliggör även en mindre
utveckling av det lokala näringslivet (turism) i
anslutning till befintlig bebyggelse, vilket även
framhålls vara av betydelse i Miljöbalkens text.
Ett genomförande av planförslaget bedöms
inte leda till negativ påverkan på riksintressen
för friluftsliv eller rörligt friluftsliv.
Riksintresset för naturvård kommer att påverkas genom ianspråktagande av mark för ny
bebyggelse. Naturmark och habitat kommer att
försvinna. Ytorna är dock relativt små och det
finns stor tillgång på de ianspråktagna naturtyperna i planområdenas omgivningar. Påverkan
bedöms därmed inte bli betydande och konsekvenserna bedöms bli små.
Natura 2000-vattendragen kan komma att
påverkas av ett genomförande av planen. Det
föreligger risk att konsekvenserna på Natura
2000-vattendragen kan bli betydande.
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Behovsbedömning
Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas, vilket innebär att kommunen tar ställning till om ett genomförande av detaljplanen
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I
det fall planen kan medföra en betydande miljöpåverkan genomförs en miljöbedömning med
en miljökonsekvensbeskrivning.

Översiktsplanen belyser att efterfrågan på boende och fritidshus i fjällvärden är hög och pekar ut Nikkaluokta by som ett område där nya
bostäder bör tillåtas. Kommunens viljeriktning
för Nikkaluokta är även att befintliga visten får
utvecklas i enlighet med det som krävs för att
bedriva rennäring. Vid planering och byggande
bör gällande renbruksplan vara vägledande.

För planförslaget har en behovsbedömning
tagits fram (2014-01-23) och skickats till Länsstyrelsen för samråd om detaljplanen kan antas
medföra en betydande påverkan på människors
hälsa och natur. Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande 2014-02-19 meddelat att de delar
kommunens uppfattning om att en MKB behöver upprättas. En miljökonsekvensbeskrivning
tas fram för detaljplaneförslaget. Denna finns
bilagd planhandlingarna.

Utrymme bör ges till utveckling av turism i
Nikkaluokta. Områden i Nikkaluoukta by är utpekade som LIS-områden där anläggningar för
turism eller stärkt friluftsliv föreslås.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska framförallt
belysa:
• Landskapsbilden
• Påverkan på Natura 2000
• Strandskyddet
• Boendemiljö och hälsa
• Naturvård

PLANDATA
Lägesbestämning
Planen omfattar fem områden, belägna mitt i
byn Nikkaluokta, 66 kilometer väster om Kiruna
och 180 kilometer från Gällivare.
Areal
Planområdet omfattar cirka 2,4 hektar.

Detaljplaner
Följande detaljplaner berörs:
• Förslag till byggnadsplan för Nikkaluokta,
fastställd 1981-12-08. Aktuellt planområde
är i denna byggnadsplan utpekad till allmän
plats, vägmark, samt park eller plantering.
Öster om aktuellt planområde, vid ett grustag,
finns ett område i byggnadsplanen avsatt för
flygplats.
Angränsande detaljplaner:
• Ändring av Byggnadsplan för del av Nikkaluokta, Gällivare kronoöverloppsmark
2:10, laga kraft 2009-10-05. Medger två till
bostadstomter i Nikkaluokta by.
• Detaljplan för Nikkaluokta fjällanläggning,
laga kraft 2011-09-08. Reglerar området för
NIkkaluokta fjällanläggning till användning av
kvartersmark Friluftsområde.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
beslutade 2013-09-24 att påbörja arbetet med
föreslagen detaljplan.

Markägoförhållanden
Större delen av planområdet utgörs av fastigheten Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, som
ägs av Statens fastighetsverk.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Området omfattas av gällande översiktsplan
för Gällivare kommun antagen 2014-11-17 i kommunfullmäktige.

Översiktskarta Nikkaluokta. Inom rödmarkerade områden föreslås ny
bebyggelse.
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Riksintressen
Planområdet är beläget inom följande riksintressen: Riksintresse friluftsliv (MB 3:6), ”Norrbottens fjällområde”. Beskrivning fritidsfiske,
kulturstudier, skidåkning. Riksintresse naturvård
(MB 3:6), ”Kebnekaise- och Vistasvaggeområdet”. Beskrivning berg, fjäll, lösa avlagringar.
Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2), ”Torneträsk – Paitasjärvi”. Beskrivning Kustturism och
friluftsliv.
Natura 2000
Vattendrag som ingår i Natura 2000-området
”Torne och Kalix älvsystem” rinner genom planområdet.
Strandskydd
Strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet
gäller 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet upphävs inom planområdet enligt miljöbalken 7 kap 18§. Detta anges som en administrativ bestämmelse på plankartan.

att kunna bedriva turistisk verksamhet i anslutning till den egna bostaden. Det som avses
med turistisk verksamhet är i första hand att
möjliggöra för fler förrådsbyggnader än vad
som normalt krävs för en vanlig bostad. Dessa
förrådsbyggnader avses för t ex skoter, bandvagn, båt och annan utrustning som behövs för
turistisk verksamhet i närmiljön.
Planförslaget hindrar inte fri passage och tillgång till vattenområden. Dessa är planlagda
sedan tidigare som naturmark.

Övriga planeringsunderlag
Planområdet är beläget inom vattenskyddsområde. Tillkommande bebyggelse i Nikkaluokta
får dock inte påverka Nikkaluoktas vattentäkt
negativt.
Nikkaluoktas omgivningar omfattas av landskapsbildsskydd (19 § Naturvårdslagen), med
undantag för området närmast bebyggelsen.

Paittasjärvi

Gällivare kommun har i översiktsplanen redovisat ett LIS-område i Nikkaluokta, det vill säga
landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Syftet med att redovisa LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen.
Åtgärder som kan komma ifråga för upphävande av eller dispens från strandskyddet ska ge
långsiktigt och positiva sysselsättningseffekter
eller bidra till att upprätthålla serviceunderlaget
på landsbygden.
I Nikkaluokta har bedömning gjorts att anläggningar för turism eller friluftsliv skapar
förutsättningar för att bevara och utveckla den
kommersiella service som finns i området och
turistnäringen i Gällivare och Kiruna kommun.
Enligt LIS-bilagan till ÖP innebär etablering för
turistisk verksamhet eller anläggningar med
syfte att stärka friluftslivet i området ingen betydande påverkan på intressen i området, och
kan därför tillåtas.

Ladtjojåkka

Karta över vattendrag som ingår i Natura 2000-området Torne och
Kalix älvsystem.

Planförslaget medger bostäder, varav det på
tre av de föreslagna tomterna får anordnas
viss verksamhet för turistiskt ändamål i anslutning till bostaden. Det finns en efterfrågan på
bostäder i Nikkaluokta och även ett behov av
Fastställt vattenskyddsområde (blåmarkerat) i anslutning till grundvattentäkt, beläget inom delar av planområdet (Källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket).
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄND
RINGAR
Huvudfrågan
Det finns en efterfrågan på bostäder i Nikkaluokta. Efterfrågan omfattar både fritidsboende
och åretruntboende. Det finns även ett behov
av att kunna bedriva turistisk verksamhet i anslutning till den egna bostaden. Den föreslagna
detaljplanens huvudsyfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för bostäder i Nikkaluokta by för att möta detta behov.
I planen ges möjlighet till en exploatering av
maximalt 16 bostadstomter fördelat i fem områden. Detaljplanen reglerar maximal exploate
ringsgrad (e1), begränsningar i byggnadsarea
för huvudbyggnad (e2) och komplementbygg
nad (e4) samt maximal tomtstorlek (e3) för de
olika områdena och varierar utifrån vilken boendeform som förelsås inom respektive område.
Bostadsbebyggelsen som föreslås i område 1,
2, 4 och 5 är i första hand avsedd för fritidsboende och möjliggör detta genom reglering av
mark till kvartersmark för bostadsändamål (B).
Detaljplanen hindrar dock inte att dessa bebos
året runt. Tomternas maximala storlek varierar
på grund av platsernas olika förutsättningar

och får maximalt omfatta mellan 650-800 kvadratmeter. Exploateringsgraden regleras i bruttoarea till maximalt 15 % av fastighetens areal.
Enbart en huvudbyggnad föreslås få uppföras
per tomt och till maximlat 80 kvadratmeter
(byggnadsarea).
I område 3 planeras bostäder avsedda för
åretruntboende med möjlighet till turistisk
verksamhet. Detaljplanen möjliggör detta genom användning avseende kvartersmark för
bostadsändamål där byggnader för turistisk
verksamhet får uppföras (B1). Här föreslås en
större tomtstorlek som regleras till högst 2000
kvadratmeter. Exploateringsgraden i bruttoarea
föreslås till 15 % av fastighetens areal. Enbart
en huvudbyggnad får likaså uppföras i detta
område och maximalt vara 140 kvadratmeter
(byggnadsarea).
Det som avses med turistisk verksamhet är i
första hand att möjliggöra för fler förrådsbyggnader än vad som normalt krävs för en vanlig
bostad. Dessa förrådsbyggnader avses för t.ex.
skoter, bandvagn, båt och annan utrustning
som behövs för att utöva turistnäring i närmiljön. En enskild komplementbyggnads byggnadsarea får inom detta område inte vara större än
100 kvadratmeter.
Område 1

Område 1

Område 2

Område 3

Område 5

Område 4

Kartan visar illustration över hur föreslagen detaljplan kan komma att se ut.
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Mark och vegetation
Område 1 som ligger längst norrut (se illustration på föregående sida) består av tät och blöt
fjällbjörkskog. Område 2 består av gles och torr
fjällbjörkskog med risvegetation. Dessa två områden är plana.
Område 3 är kuperat och vegetationen består
mestadels av gles björkskog. Markvegetationen
är tämligen torr. Området angränsar mot en
jokk och här finns dock blötare partier.
Längst söderut finns de två områden som benäms som nummer 4 och 5. Område 4 är på
sina ställen kuperat, där marken på de högre
partierna närmast vägen är torr och marken i
sänkorna närmare jokken har några blöta partier. Vegetationen är en blandning av tät och
gles björkskog.

Gles björkskog och plan mark i område 3 sett mot öst.

I de brantaste partierna där marken inte bedöms vara lämplig för bostadsändamål reglerar
detaljplanen område för användning NATUR.
Detta skapar även ett bevarande av befintlig
växtlighet mellan tomterna.
I område 5 är halva området torrt. Den andra
delen ligger i en sänka med blötare partier
närmare vattendraget. Här är det tät björkskog
som dominerar området.
En del av planområdet närmst den i nord-väst
befintliga vägen är planlagt som NATUR för att
bibehålla en grönskande kil och därmed inte
förändra områdets karaktär och upplevelse för
de passerande längst denna väg.

Björkskog och kuperad terräng i område 2 sett mot norr.

Geotekniska förhållanden
Enligt jordartskartan från Sveriges geologiska
undersökning består marken i den nordvästra
delen av området av isälvssediment. Jorden
i övriga delar utgörs av älvsediment. Under
tidigare utförda geotekniska undersökningar
har torv, siltig morän, grus samt grusig sand
påträffats.
Förorenad mark
Inga områden med markföroreningar, eller med
risk för markföroreningar, finns registrerade för
planområdet.

1

2

3
4
5

Översiktskarta Nikkaluokta. Inom rödmarkerade områden föreslås ny
bebyggelse.
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Radon
Enligt markradonundersökning som är genomförd av Sveriges Geologiska AB 1990 är
Nikkaluokta beläget inom högriskområde för
radon. Byggnader ska därmed utföras radonsäkert. Upplysning om detta finns utskrivet på
plankartan.
Tillgänglighet
Boverkets byggregler (BBR) gäller för att
säkerställa att en god tillgänglighet uppnås,
både för omgivande mark och inom byggnad.
Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplanebestämmelserna utan följs upp i kommande
bygglovsskede.
Trygghet
Bostadsbebyggelse innebär att fler männsikor
kommer bo, och röra sig till och inom planområdets närhet. Fler människor som kan överblicka närområdet bidrar till en ökad trygghet.

Bebyggelse regleras även med en bestämmelse
om placering. Byggnader ska placeras på ett
avstånd om 4,5 meter från fastighetsgräns.
Största tillåtna bruttoarea per fastighetsarea
(BRA) samt största byggnadsarea för huvudbyggna (BYA) begränsar även bebyggelsens
storlek. Läs mer under tidigare rubrik "Huvudfrågan".

Service och kommunikationer
Restaurangservering och mindre butik finns på
turiststationen norr om planområdet. Skolgång
ordnas i Kiruna kommun. De arbetsplatser som
finns i byn är kopplade till turistisk verksamhet
i nuläget. Detaljplanen möjliggör för fler arbetstillfällen i Nikkaluokta.
Länstrafiken i Norrbotten trafikerar sträckan
Kiruna - Nikkaluokta (busslinje 92) två gånger
dagligen.

Bebyggelse och byggnadskultur
I anslutning till planområdet finns både fritidshusbebyggelse och bostadsbebyggelse med
åretruntkaraktär. Norr om planområdet finns en
turistanläggning med bland annat restaurang,
butik och stuguthyrning, samt helikopterplats.
Nordväst om planområdet på en höjd ligger
kapellet. All bebyggelse i Nikkaluokta är småskalig och karaktäriseras av typisk fjällbygd
målade i dova/jordiga kulörer för att anpassas
till omgivande landskap. Bostadsbebyggelsen
ligger i mindre klasar utspritt men väl avgränsat
mot landskapet.
I söder finns ett rengärde och direkt väster om
planområdet ligger porten till fjällvärlden, där
påbörjas vandrings-, skid-, och skoterleden mot
Ladtjojaure och Kebnekaisemassiven.

Turiststationen i Nikkaluokta.

Tillkommande bebyggelse innebär en förtätning i närheten till befintlig bebyggelse. För
att bebyggelsen ska passa in och harmonisera
med områdets befintliga karaktär möjliggör
detaljplanen att enbart några få tomter ska få
uppföras samlade vid varandra samt att de fem
områdena ligger utspridda från varandra i Nikkaluokta by.
För att bibehålla Nikkaluoktas småskaliga karaktär regleras byggnadernas utformning med
hänsyn till detta med en högsta byggnadshöjd
på 4,0 meter samt att högst en våning får byggas.
Småskalig befintlig bebyggelse.

10

SAMRÅDSHANDLING 2016-12-29, DETALJPLAN DEL AV NIKKALUOKTA BY – PLANBESKRIVNING

Vattenområden
Söder om område 5 rinner Ladtjojåkka. Norr om
område 1 ligger sjön Paittasjärvi.

Paittasjärvi

Två mindre vattendrag rinner genom området.
Ett mellan område 3 och 4, samt ett vattendrag
som ligger i närheten till område 1 och angränsar till område 2. Dessa ingår i Torne- och
Kalixälvsystem. Marken som angränsar mot det
först nämnda vattendraget av dessa två är utpekat LIS-område.

Risk för skred/höga vattenstånd
Det bedöms inte finnas någon särskild risk för
skred eller höga vattenstånd inom planområdet.
Gator och parkering
De planerade bostadstomterna i norra delen av
planen är lokaliserade i anslutning till befintliga
gator. För övriga bostadstomter möjliggör
detaljplanen två nya infartsvägar och planläggs som LOKALGATA. De markförhållanden
som lokalgatorna måste anläggas i är relativt
kuperade. Planlagd mark för detta ändmål har
av den anledningen ej reglerats för exakt beslutade lägen av vägarna utan har istället planlagts
med ett markanspråk som tillåter en anpassning vid anläggande.

Ladtjojåkka

Karta över vattendrag som ingår i Natura 2000-området Torne och
Kalix älvsystem.

1

Tillfart till bostadstomterna ska lösas inom
kvartersmarken. Läget för tillfarten har inte reglerats i detaljplanen eftersom båda områdena
är kuperade och bör anpassas till befintliga
förhållanden. Parkering löses inom respektive
fastighet.
I de två områdena öster (3) och väster (4) om
vattendraget som rinner genom området är inte
infartsgatornas eller tomternas placering reglerade. Detta beror på att terrängen är svårt kuperad och en viss valmöjlighet för de tilltänkta
tomternas läge bör eftersträvas.

2

3

4
5

Fornlämningar
Inom och i närheten av planområdena finns två
fornlämningar, en härd (RAÄ-nummer Gällivare
1351:1) och en fyndplats (RAÄ-nummer Gällivare
55:1). I enlighet med Kulturmiljölagen har en
särskild arkeologisk utredning utförts. Denna
utredning resulterade i att en ny fornlämning
registrerades inom utredningsområdet samt
att lämningen Gällivare 55:1 har fått ett nytt
läge utanför berört område. Fornlämningar
är skyddade i enlighet med Kulturmiljölagen
(1988:950).
Fornlämningar i närheten till de föreslagna bebyggelseområdena.
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För att möjliggöra exploatering av område
3 krävs att härden avvecklas. För ingrepp i
fornlämning krävs att tillstånd villkoras med
krav på att en arkeologisk undersökning ska
genomföras. Om ytterligare fynd skulle påträffas vid anläggningsarbetet måste detta genast
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Rennäring
Girjas sameby har sina åretruntmarker inom
Gällivare kommun. Samebyns norra gräns går
vid kommungränsen till Kiruna. Girjas är en
fjällsameby.
Området kring Nikkaluokta används under
stora delar av året. Nikkaluokta är beläget inom
samebyns vårvinter-, försommar-, sommar-,
förhöst-, höst- och förvinterland. Nikkaluokta
är även beläget inom ett brunstland och ett
kalvningsland. Väster om planområdet finns ett
rengärde och en renvaktarstuga.
Ett kärnområde som är av riksintresse för rennäringen finns söder om Ladtjojåkka.
Rengärden och renvaktarstugor är strategiskt
viktiga områden. Dessa är belägna väster om
planområdena och kommer inte att beröras av
den planerade bebyggelsen.

Friluftsleder
Inom och i närheten till planområdet finns friluftsleder. En led går idagsläget rakt igenom
område 3. Denna led kommer från Tjuonajokk
och ansluter till leden som går upp till Kebnekaisemassivet. Detta är inte huvudleden ut mot
Kebnekaisemassivet utan den nås från turiststationen.

brist kan förekomma under högsäsong, som till
exempel påsktid. Nya servisledningar krävs för
planerade bostäder.
Dagvattenavrinningen från området sker idag
genom öppna vattendrag och diken. Dagvatten
ska därför fortsättningsvis avledas i diken och
hanteras inom den egna fastigheten.

Energi och el
I anslutning till planområdet finns en tranformatorstation som bedöms ha tillräcklig kapacitet
för den planerade exploateringen.
Byggnads- och markarbeten nära elanläggningar (i detta fall Vattenfalls) kräver bevakning. Vid
markarbeten ska kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och kabelutsättning beställs
hos ledningsägaren. Exploatören ansvarar för
att detta görs.

Tele
Vid en utbyggnad av bostäder enligt planförslaget, kan vissa teleledningar behöva flyttas.
Flytt av ledningar ska ske i samråd med ledningsägaren. Dessa ledningsområden har därför
inte på plankartan försetts med beteckningen u.
Ledningsägare är Skanova.
Avfall
Gällivare kommun är ansvarig för renhållningen
och ska därmed skötas i enlighet med Gällivare
kommuns renhållningsordning. Tjänsten köps i
nuläget av Tekniska Verken i Kiruna AB.
En eventuell lösning för hantering av organiskt
avfall kan bli aktuellt i framtiden.

Föreslagen detaljplan innebär att den befintliga
leden som idag går genom område 3 måste
ledas om och få en ny sträckning. Föreslagen
omledning är ovanför bostadsområde nummer
3 med närhet till vattendraget.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I anslutning till planområdet finns vatten-, spill-,
och dagvattenledningar. Avloppsreningsverk
finns.
Nya bostäder ska anslutas till det kommunala
VA-nätet. Tillräcklig kapacitet finns i befintligt
vattenverk under hela året. Möjlig kapacitetsSpång längs med vandringsleden över vattendraget
väster om område tre.
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Vattentäkt
Vattentäkten i Nikkaluokta är belägen i en sänka i ett utströmningsområdet ungefär 110 meter
norr om Ladtjojokk. Ungefär 20 meter söder
om täkten sluttar marken kraftigt upp till ett
bostadshus. I väster sluttar marken jämnt förbi
en planlagd gata till kapellet. I öster övergår
sänkan till en platå med svag lutning mot öster.
Grundvattenytan inom området ligger på cirka
2 meters djup. Den kommunala vattentäkten
består av två brunnar.
Utsläpp av avloppsvatten, väghållning och
friluftsliv har identifierats till potentiella föroreningskällor i skyddszonerna. Vattenskyddsområdet är 10,5 ha stort och inrättades efter
Länsstyrelsebeslut 1979. Gällivare kommun har
2005-10-03 beslutat om skyddsföreskrifter
som bl.a. innebär att olyckshändelser, spill eller
läckage som utgör risk för vattenförorening,
omedelbart skall anmälas till räddningstjänsten
och till Miljö- och byggnämnden.
Den primära och sekundära skyddszonen redovisas på illustrationsplanen.

Enligt kommunens skyddsföreskrifter för vattentäkten gäller följande inom primär skyddszon:
• Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får inte
anläggas. Inom sekundär skyddszon krävs
tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.
Avloppsledningar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omdelbart
läggas om eller renoveras. Nya avloppsledningar får anläggas under förutsättning
att de är täta. Tillstånd krävs av Miljö- och
byggnämnden.
• Snö får inte deponeras inom primär skyddszon som kommer från ytor utanför skyddat
område. Inte heller avfall och förorenade
massor får mellanlagras eller deponeras
inom området. Detta gäller även inom sekundär skyddszon.
• Anläggande och ombyggnad av vägar får
inte ske utan tillstånd och efterföljande av
eventuella föreskrifter från miljö- och byggnämnden. Detta gäller även inom sekundär
skyddszon.

Område 1

Område 1

Område 2

Område 3

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon
Område 5

Område 4

Kartan ovan visar primät- och sekundär skyddszon i förhållande till aktuella planområden.
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PLANENS GENOMFÖRANDE

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Enligt 4 kap § 31, § 33 och 6 kap 1§, PBL ska,
för planens genomförande, de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga
åtgärder redovisas som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Det ska även
redovisas vem som vidtar åtgärderna och när
de ska vidtas.

Markägande
Staten genom Statens fastighetsverk äger större delen av marken inom planområdet. Fastighetsägare och rättighetsinnehavare för övriga
fastigheter framgår av fastighetsförteckningen
som tillhör detaljplanen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
• Samråd
• Granskningsperiod
• Antagande

januari/februari 2017
mars/april 2017
maj/juni 2017

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren
garanterad rätt att efter bygglovsansökan få
bygga i enlighet med planen. Kommunen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva planen utan att fastighetsägaren
har rätt till ersättning (för till exempel förlorad
byggrätt). Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen dock att gälla tills den ändras
eller upphävs av kommunen.

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning
Gällivare kommun är inte huvudman för allmän
platsmark. Allmänn platsmark hanteras som
enskilt huvudmannaskap.
Enskilt huvudmannaskap motiveras med att ett
stort antal av den tillkommande bebyggelse
som detaljplanen möjliggör för enbart är avsett
att använda som fritidsbebyggelse samt att
tidigare detaljplaner inom Nikkaluokta by är
planlagda med enskilt huvudmannaskap.
Enskilt huvudmannaskap innebär att fastighetsägarna inom planområdet tillsammans i gemensamhetsanläggning ansvarar för anläggande
och bekostande av nödvändig infrastruktur,
såsom vägar, vatten och avlopp, samt dragning
av elledningar, inom allmän platsmark.

Fastighetsbildning
I samband med genomförande av detaljplan
skapas nya fastigheter genom avstyckning och
fastighetsreglering från fastigheten del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1. Detta sker genom
en lantmäteriförrättning, vilken bekostas av
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ansvarar för markupplåtelsen och
tomtutdelning av de nybildade fastighetstomterna.

Servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt
Inom planområdet finns inga befintliga vattenoch avloppsledningar. De befintliga ledningarna
som finns inom Nikkaluokta bebyggelse skyddas av ledningsrätt. Starkströmkraftledningen
väster om planområdet skyddas av ledningsrätt. Nya vatten- och avloppsledningar för
bostäderna skall säkerställas via nya ledningsrätter.
Kallax flyg AB innehar arrendeavtal med rätt
att nyttja markområde för helikopterflygplats
och uppföra annan nödvändig infrastruktur och
byggnader för denna verksamhet. Helikopterplatsen ligger väster om kapellet och inte inom
planområdet.

Gemensamhetsanläggning
Tillfartsvägar både planlagda som allmän
platsmark LOKALGATA samt nödvändiga gemensamma vägar på planlagd kvartersmark för
bostadsändamål har behov av att inrättas som
gemensamhetsanläggningar för de berörda
fastighetsägarna. Det innebär att alla fastigheter/anläggningar inom planen som har behov
av vägen får ett andelstal. Andelstalet reglerar
hur mycket varje fastighet ska betala av kostnaderna för byggande, drift och underhåll. Gällande istället för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna kan en samfällighetsförening
bildas. Avstyckning, fastighetsreglering och
bildande av gemensamhetsanläggningar sker
i en lantmäteriförrättning i ansökan av fastighetsägarna.
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Avtal
Avtal med ledningsägare för tele-, och elledningar ska göras med ledningsägaren inför
bygglovsskedet om fastighetsägarna av de
planlagda bostadstomterna yrkar på flytt av
ledningarna. Fastighetsägarna för de planlagda
bostäderna bekostar eventuell flytt av dessa.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Kommunen ansvarar för alla kostnader i samband med upprättande av detaljplanen och
eventuella utredningar som tillkommer planarbetet. Kommunen ansvarar inte för kostnader
för att iordningställa området för den planerade
bebyggelsen.

KONSEKVENSER
Miljökonsekvensbeskrivning
Nedan redovisas en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för detaljplan
för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare
kronoöverloppsmark 2:1, upprättad 2016-12-29.
MKB:n biläggs planförslaget och kan där läsas i
sin helhet.
Landskapsbild
Ny bebyggelse i Nikkaluokta påverkar landskapsbilden i området. Bebyggelsen har placerats i närheten av den redan tidigare bebyggelsen vilket minskar den negativa påverkan
och ligger i linje med de rekommendationer
som översiktsplanen föreslår för utveckling i
Nikkaluokta.

är placerat på en höjd i området. De fyra andra
områdena bedöms enbart nämnvärt påverka
landskapsbilden.
Närheten till-, och de visuella utblickarna mot
fjällvärlden har bedömts som viktiga att ta vara
på vid placering av ny bebyggelse vilket i sig i
viss mån kan bedömas påverka landskapsbilden
negativt. Bebyggelsen har dock anpassats till
miljön och områdets tidigare småskaliga karaktär.
Kommunen kan å andra sidan motivera synligheten av bebyggelsen som positiv. Synlighet av
mer bebyggelse kan stärka Nikkaluoktas placering som port till fjällvärlden och därmed stärka
dess attraktivitet till turism.

Friluftsliv
Ett genomförande av planförslaget kommer
inte att leda till negativ påverkan på riksintressena för friluftsliv eller rörligt friluftsliv. Turismen och friluftslivet som finns i området kommer inte att hindras.
Genom område 2 och 3 går en vandringsstig.
Leden kan dras om förbi områdena och någon
betydande påverkan kommer därmed inte
att uppstå. Leden från turistanläggningen in
i fjällvärlden kommer inte att påverkas av ett
genomförande av planen. Turismen och det
rörliga friluftslivet i området kommer inte att
hindras.

Tillkommande bebyggelse på maximalt 16
tomter har delats upp och spridits ut i fem
olika områden för att minimera påverkan på
landskapsbilden. Deras utformning har även
reglerats för att passa in i området och därmed
innebära sådan liten påverkan på landskapsbilden som möjligt.
Den tillkommande bebyggelsen kommer dock
innebära att området som i nuläget nyttjas
som naturmark kommer exploateras och synliggöras i landskapet. Det är främst område 3
som kommer synliggöras och tydligast påverka
landskapsbilden, eftersom denna bebyggelse

Porten till fjällvärlden och vandringsled mot Kebnekaise.
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Boendemiljö och hälsa
Ett genomförande av detaljplanen kan skapa
attraktiva boendemiljöer i ett område där efterfrågan på bostäder är stor. Fler bofasta ger ett
ökat underlag för service i området. Nya bostäder och fritidshus tar dock naturmark i anspråk,
vilket kan innebära försämrade rekreationsmöjligheter för boende i området. Dessa bedöms
dock som marginella då antal tomter och
bebyggandets omfattning är tydligt begränsat
samt att området ligger i direkt anslutning till
och är en liten del av ett stort fjällområde med
stora rekreationsmöjligheter.
Utökad bebyggelse ger förutsättningar för mer
motortrafik till/från området. Ökningen bedöms
dock som marginell och störningsnivåerna därmed likaså.
I närheten av område 4 och 5 går en högspänningsledning. Högspänningsledningar ger en
negativ påverkan på boendemiljön på grund av
det elektromagnetiska fält som bildas kring ledningarna. Avståndet till den planerade bebyggelsen bedöms dock som tillräckligt stort för
att ingen negativ påverkan ska uppstå.

Påverkan på Natura 2000
Natura 2000-vattendragen kan komma att
påverkas av ett genomförande av planen. Dels
upphävs strandskyddet inom planområdena,
vilket uppmuntrar till användning av stränderna
längs vattendragen, dels kan ny bebyggelse
påverka vattenkvaliteten genom exempelvis utsläpp av avloppsvatten och dagvatten. Vid exploatering av stränderna försvinner skyddande
växtlighet och habitat för djur och växter. Ny
bebyggelse har dock i detaljplanen placerats
med ett säkerhetsavstånd mot vattendrag varvid denna risk anses som liten.

flytta en lämning krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Om ytterligare lämningar påträffas vid
anläggningsarbete kommer arbetet genast att
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Strandskydd
Strandskyddet upphävs inom planområdena
mot bakgrund att Gällivare kommun i sitt
förslag till översiktsplan har redovisat ett LISområde i Nikkaluokta. I Nikkaluokta har det i
Översiktsplanen bedömts att anläggningar för
turism eller friluftsliv skapar förutsättningar
för att bevara och utveckla den kommersiella
service som finns i området och turistnäringen
i Gällivare och Kiruna kommun. Enligt LISbilagan till den antagna översiktsplanen innebär
etableringar för turistisk verksamhet eller anläggningar för att stärka friluftslivet i området
ingen betydande påverkan på intressen i området och kan därför tillåtas.
Ett upphävande av strandskyddet leder till
exploatering av strandskyddat område (inom
planområdet) samt uppmuntrar till användning
av stränderna längs vattendragen, vilket kan
innebära en negativ påverkan på skyddande
växtlighet och habitat för djur och växter. Ny
bebyggelse kan innebära påverkan på vattenkvaliteten genom exempelvis utsläpp av
avloppsvatten och dagvatten, vilket kan skapa
ändrade förutsättningar för djur och växter. Ny
bebyggelse har dock i detaljplanen placerats
med ett säkerhetsavstånd mot vattendragen.

Fornlämningar
Ny bebyggelse är planerad intill fornlämningar.
Innan exploatering i närheten av fornlämningar
kan ske ska en arkeologisk utredning genomföras. Påverkan på fornlämningarna beror på
fornlämningarnas exakta läge och på vilket
avstånd åtgärder kommer att vidtas. Resultaten
från denna utredning visar att inom exploateringsområde 3 hittas en fornlämning. Den nya
fornlämningen kommer att behöva flyttas om
exploatering av området ska fortgå. För att
Kapellet tittar idag fram i fjällandskapet
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Vattenförekomst och grundvatten
Bebyggelse inom vattenskyddsområden kan
orsaka negativ påverkan på grundvattnets
kvalitet genom verksamheter som exempelvis
dagvattenhantering, div. friluftsverksamhet
(t.ex. spill av petroleumprodukter), dränering,
avloppshantering samt skötsel av tomter och
maskiner. Denna mänskliga aktivitet riskerar
att medföra stor negativ påverkan på vattenförekomsterna, inklusive grundvattenmagasinet.
Konsekvenserna av en påverkan på vattenförekomsten bedöms för detta område därmed
som betydande.
Avloppsreningsverket har tidigare haft problem
med inläckage samt med att innehålla utsläppsvillkoren, där effekten av tidigare åtgärder inte
har utvärderats. Enskilda avlopp bör ej til�låtas. Haveri av avloppsledning är en risk som
kan innebära stora negativa konsekvenser för
kringliggande vattenområden. Bebyggelse och
anläggningsarbeten inom vattenskyddsområdet
kan därmed orsaka negativ påverkan på grundvattnets kvalitet.
Borrning efter bergvärme bedöms ej som lämpligt då det finns risk att påverka grundvattnets
strömningsriktning samt innebär risk för läckage av bl.a. köldmedel.
Negativ påverkan på grundvattnet kan även
uppstå vid schaktning och byggnation inom
området då markens naturliga skyddsskikt kan
skadas eller förstöras.
Eventuellt krävs avsänkning/bortledning
av grundvatten vid byggnation inom planområdena. Detta kan leda till förändrade
flödesmönster och grundvattennivåer samt
försämrade uttagsmöjligheter i vattentäkten.
Vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter
måste beaktas eftersom risk föreligger att stor
negativ påverkan i annat fall kan uppstå. Förutsatt att föreskrifterna följs bedöms påverkan
på vattenskyddsområdet bli av endast ringa
omfattning. Dock kvarstår en risk att påverka
vattenskyddsområdet negativt i och med de
ingrepp som ny bebyggelse innebär, vilket i ett
område som Nikkaluokta kan medföra omfattande konsekvenser.

Naturvård
Riksintresset för naturvård kommer att påverkas genom ianspråktagande av mark för ny
bebyggelse. Naturmark och habitat kommer att
försvinna. Ytorna är dock relativt små och det
finns stor tillgång på de ianspråktagna naturtyperna i planområdenas omgivningar.
Planområde 3, 4 och 5 är belägna inom vattenskyddsområdet och här kan stor negativ påverkan uppstå. Bebyggelse inom vattenskyddsområden kan orsaka stor negativ påverkan på
grundvattenkvaliteten genom verksamheter
som exempelvis dagvattenhantering, dräneringar, avloppshantering och skötsel av tomter.
Negativ påverkan på grundvattnet kan även
uppstå vid schaktning och byggnation inom
området då markens naturliga skyddsskikt kan
skadas eller förstöras. Eventuellt krävs avsänkning/bortledning av grundvatten vid byggnation inom planområdet. Detta kan leda till förändrade flödesmönster, grundvattennivåer och
försämrade uttagsmöjligheter i vattentäkten.
Vattensskyddsområdets skyddsföreskrifter ska
beaktatas för att undvika eventuella risker.
Utsläpp till luft på grund av uppvärmning av
byggnader genom vedeldning kommer att öka.
Planen omfattar 16 fastigheter och ökningen
kan anses som försumbar.
Planområdet är beläget inom en grundvattenförekomst (SE753185-667672 - SE753185667672) med god kemisk och kvantitativ status. Ny bebyggelse inom vattenförekomst kan
påverka grundvattenkvaliteten lokalt genom
exempelvis dagvattenhantering, dräneringar,
avloppshantering och skötsel av tomter. Negativ påverkan på grundvattnet kan även uppstå
vid schaktning och byggnation inom området
då markens naturliga skyddsskikt kan skadas eller förstöras. Eventuellt krävs avsänkning/bortledning av grundvatten vid byggnation inom
planområdena. Detta kan leda till förändrade
flödesmönster och grundvattennivåer.
Ytvattenförekomsten Ladtjojåkka kan komma
att påverkas av ett genomförande av planen.
Dels upphävs strandskyddet inom planområdena, vilket uppmuntrar till användning av
stränderna längs vattendraget, dels kan ny
bebyggelse påverka vattenkvaliteten genom
exempelvis utsläpp av avloppsvatten och dagvatten.
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Rennäring
Planområdena är belägna inom Girjas sameby.
Då Nikkaluokta redan är delvis bebyggt kommer den utökade bebyggelsen i anslutning till
redan befintlig inte att leda till någon betydande påverkan på rennäringen. Rengärde och
renvaktarstuga är belägna väster om planområdena och kommer inte att beröras.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har utarbetats av Ramböll i samverkan med Gällivare kommuns tjänstemän på
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Serviceoch teknikförvaltningen.
Gällivare kommun, 29 december 2016

Josefin Ekbäck			
Planhandläggare
Gällivare kommun

Sandra Viklund
Uppdragsansvarig planarkitekt
Ramböll Luleå

Anneli Jonsson
Planarkitekt
Ramböll Luleå
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