SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV TJAUTJAS 1:6 M.FL.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gällivare kommun
Norrbottens län
Diarienummer: KS/2016:110

HANDLINGAR
I planen ingår följande handlingar:
•
Plankarta med bestämmelser (Denna handling blir juridiskt bindande när detaljplanen
vinner laga kraft)
•
Planbeskrivning
Övriga handlingar:
•
Grundkarta
•
Fastighetsförteckning

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Tjautjas har pekats ut som en attraktiv plats för bostadsetableringar i Gällivare kommun. År 2010
vann ”Detaljplan för del av Tjautjas 1:6 m.fl.” laga kraft. Gällande detaljplan angav som
huvudsyfte att utöka antalet fastigheter möjliga för bostadsbebyggelse.
Efterfrågan på fastigheter för bostadsändamål har ökat och således har detta förslag till detaljplan
tagits fram. Huvudsyftet med denna detaljplan är att möjliggöra fler fastigheter för
bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör att 12 nya fastigheter för bostadsändamål bildas.
Vidare utökas gatan inom området för att ansluta till nya föreslagna fastigheter, samt utöka antalet
båtplatser i förhållande till antalet bostadsfastigheter.

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten och preciserar
vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. Mark- och vattenområden som
är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt Miljöbalken 3 kap. 3 § skyddas mot åtgärder
som kan skada naturmiljön.
Miljöbalken kapitel 4 innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse för t ex naturoch kultur, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Enligt 4 kap. 8 § MB klassas även alla områden som ingår
i EU:s nätverk Natura 2000 som riksintressen.
Det 5:e kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitet, miljökvalitetsnormer, för buller, luft och
vattendrag. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade för flertalet ämnen, t ex
kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxider, bly, partiklar och ozon. För vattendrag finns
klassificeringar i olika statusklasser som inte får försämras.
Planområdet omfattas av riksintresse för rennäring och Tjautjasjaure ingår i det europeiska
nätverket för värdefull natur, Natura 2000. Planområdet berörs även av generellt strandskydd.
Det föreligger inga luft- eller bullerproblem vid platsen för planerad exploatering. Detaljplanen
medger inte sådan verksamhet som medför bullerstörning eller luftförorening. Miljökvalitetsnorm
för luft eller buller bedöms inte överskridas vid ett genomförande av föreslagen detaljplan.
Projektets omfattning och den markanvändning som föreslås i detaljplanen bedöms inte vara av
sådan art att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Detaljplanens bedöms således vara
förenlig med miljöbalkens kapitel 3, 4 och 5.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING

Planområdet ligger mellan sjön Tjautjasjaure i väster och allmän väg i öster, cirka 3 mil norr om
centrala Gällivare längs väg 860. Planområdet ligger i södra delen av byn Tjautjas. Byn ligger i ett
lågfjällsområde med nära avstånd både till vatten- och fjällområden samt centrala Gällivare.
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Figur 1 Planområde markerat med röd rektangel.

AREAL

Planområdet omfattar cirka 26 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Fastigheten Tjautjas 1:6 är i privat ägo. Det finns flertalet privata avstyckade fastigheter inom
området.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
ÖVERSIKTLIGA PLANER

Den 17 november 2014 antog Gällivare kommun en ny översiktsplan. I den anges Tjautjas som en
kärnby. Vilket innebär att viss service ska finnas och att Tjautjas är en central nod i kommunens
utvecklingsarbete.
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Figur 2 Föreslagna bygder, kärnbyar och strategiska kommunikationsstråk. Bild tagen från gällande Översiktsplan.
Översiktsplanen anger att närheten till tätorten och fjällvärlden innebär att det finns ett tryck på
bostäder i Tjautjas och bygden har ett positivt flyttnetto. Vidare anges att i Tjautjas bör offentlig
såväl som kommersiell service upprätthållas eller utvecklas. En servicepunkt bör också finnas här.
Permanent- och fritidsboende samt anläggningar för turism och stärkt friluftsliv får tillkomma inom
utpekade LIS-områden på Tjautjasjaures östra sida. LIS-området vid Tjautjasjaure är till stor del
bebyggt. För att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden på östra sidan av
Tjautjasjaure bör förtätning i området i första hand utgöras av omvandling från fritidshus till
permanentbostäder. Nya byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse.
Ny bebyggelse bör vara småskalig. För ny bebyggelse i anslutning till strandområdet bör man även
anpassa byggnaderna till den omgivande naturen då den är synlig från stora delar av fjäll- och
skogsområdet.
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Figur 3 Bild över prioriteringsområden för Tjautjas. Bild tagen från gällande översiktsplan. Ungefärligt planområde
markerat med röd rektangel.

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN
Som en del av översiktsplanen för Gällivare kommun togs en LIS-plan (Plan för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen) fram. För Tjautjas anger den att etableringar i området
bedöms bidra till en utveckling av både offentlig- och kommersiell service i kärnbyn. Etableringar i
form av permanent- och fritidsboende samt anläggningar för turism, fler arbetstillfällen och stärkt
friluftsliv kan tillåtas på Tjautjasjaures östra sida, där tillgång till infrastruktur finns.
Vidare anges att föreslagna LIS-områden till stor del är bebyggda. För att säkerställa allmänhetens
tillgång till strandområden på östra sidan av Tjautjasjaure bör området i första hand omvandlas
från fritidshus till permanentbostäder. Nya byggnader ska lokaliseras i anslutning till befintlig
bebyggelse. Gällande renbruksplan ska vara vägledande för exploatering i området. Kommunalt
verksamhetsområde för VA finns i byn. Utsläpp till vattnet kan minimeras med hjälp av växtzoner i
strandkanten.

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

För området gäller ”Detaljplan för del av Tjautjas 1:6 m.fl. fastigheter”, som vann laga kraft 201001-11. Detaljplanens syfte anges som följande:
”Syftet med planförslaget är att öka antalet bostadstomter samt att utöka storleken på tomterna.
Kostnader för vägar, vatten- och avloppslösningar kan då delas på fler fastigheter. Planförslaget
innebär att 18 obebyggda tomter kan avstyckas. De föreslagna tomterna har en areal på ca 20003000 kvm. I planförslaget regleras markanvändning. Förslaget omfattar bebyggelseområden, mark
för grönområde, vägar och båtplats. Planen innehåller även bestämmelser för byggrätt, byggnaders
storlek, placering och höjd mm.”
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Figur 4 Bild av gällande plan. Detta förslag till detaljplan utgår ifrån samma planområde.

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT

Den 29:e mars 2016 beslutade kommunstyrelsen i Gällivare kommun om positivt planbesked
(Kommunstyrelsens protokollsutdrag den 29:e mars 2016, §94) för Tjautjas 1:6. I planbesked
anges att innan planen antas måste dock fastighetsägaren/den sökande säkerställa att de berörda
fastighetsägarna/sakägarna inte har något att invända mot planen, för att inte riskera att
kommunen blir ersättningsskyldig.

RIKSINTRESSEN

I området finns riksintresse för naturvård och även Natura 2000-område som omfattas av
riksintresse. Sjöarna och vattendragen inom bygden utgör Natura 2000-område. Kommunen avser
att ta hänsyn till naturvärdena vid exploatering för att förhindra en negativ påverkan. Exempel på
detta är bevarande av äldre träd och bevarande av naturområden i högsta möjliga mån.
I nära anslutning till Tjautjas by går flyttleder som är av riksintresse för rennäringen. Hela området
kring Tjautjas är årstidsland för samebyarna. Kommunen avser att tillgodose riksintresset genom
att renbruksplaner bör beaktas vid planering och byggande där rennäringens intressen berörs.
Vidare kommer samråd ske med berörd sameby.

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

En miljöbedömning skall enligt Miljöbalken (MB) göras för planer och planprogram om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys
som leder fram till ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras eller inte.
Behovsbedömningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan
som behöver beskrivas vidare i planen eller i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning.
Gällivare kommun gör bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms påverka
möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål negativt. Vidare bedöms att
detaljplanen inte ger upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, friluftsliv,
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fornlämningar och vatten med mera. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. Detaljplanen
bedöms inte heller påverka några områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell
skyddsstatus, till exempel Natura 2000, riksintressen eller naturreservat negativt. Den
sammanvägda bedömningen är att den aktuella detaljplanen inte ger upphov till betydande
miljöpåverkan.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
LIVS- OCH UTOMHUSMILJÖER
Mark och vegetation

Västra delen av planområdet är svagt kuperat och sluttar mot väster. Närmast stranden sluttar det
delvis kraftigt mot Tjautjasjaure. Östra delen av planområdet är relativt plant men sluttar svagt
mot väster.
Vegetationen utgörs till största del av natur i form av skog.
Denna detaljplan möjliggör inga större ingrepp som kan påverka mark och vegetation i nämnvärd
omfattning.

Geotekniska förhållanden

Större delen av planområdet utgörs av skogsmark. Marken består av grusig och sandig morän.

Förorenad mark

Ingen dokumentation om förorenad mark finns i området. Vidare finns ingen misstanke i dagsläget
om att markföroreningar förekommer inom planområdet. Frågan om sanering av förorenad mark
hanteras om aktuellt enligt miljöbalkens bestämmelser.

Radon

Enligt ”Markradonutredning för Gällivare kommun” från 1990 råder normalrisk för markradon inom
området. Radonmätningar bör utföras vid byggnation och radonsäkert byggande rekommenderas.

Lek, rekreation och mötesplatser
Med denna detaljplan föreslås inga nya områden för lek, rekreation och mötesplatser. Tjautjas som
helhet har ett starkt föreningsliv i byn. Sommartid anordnas Flottkalaset som är en välkänd
återkommande musikfest i byn med besökare från hela världen. Vidare finns norr om planområdet
en skola med möjlighet till lek, fotbollsplan finns även i Tjautjas samt på västra sidan Tjautjasjaure
går skoterled där mindre tävlingar anordnas.

Naturmiljö

Planområdet utgörs i dagsläget till största del av barr- och lövträd. I planförslaget har
naturområden bevarats där det är möjligt. I södra delen av planområdet finns en bevarandevärd
äldre tall. Hänsyn har tagits till denna genom att planlägga området där tallen finns som
naturmark.

Vattenområden
Delar av Tjautjasjaure har innefattats i planområdet. Vid strandkanten kommer båthus kunna
anläggas. I övrigt kommer ingen påverkan ske av Tjautjasjaure. Karaktären av öppet vatten
bibehålls.

Grundvatten

Grundvattennivån är inte utredd inom planområdet. Norr om planområdet finns områden som är
mycket vattenförande med en grundvattennivå mellan 1 och 2 meter under ytan.
Detaljplanen medger bostadsfastigheter i form av villor. Exploateringen är inte av den grad att
någon påverkan på grundvatten bedöms ske.
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Strandskydd
Från Tjautjasjaure strandlinje råder ett strandskydd (enligt 7 kap 13 § Miljöbalken) på 100 meter.
Generellt betyder detta att strandskyddet omfattar land- och vattenområden 100 meter från
stranden vid ett normalt vattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga det allmänna
friluftslivet samt att bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet.
Strandskyddslagen som trädde i kraft 1 augusti 2009 innebär att strandskyddsfrågan skall prövas
varje gång en ny plan i strandskyddslägen skall ersätta en tidigare gällande plan – även om den
tidigare planen inneburit att strandskyddet upphävts.
För att genomföra denna detaljplan fordras att strandskyddet upphävs. För att det ska vara möjligt
att uppföra nya byggnader 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) bland annat att dispens från
strandskyddet kan ges om det är ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse. Ett angeläget allmänt intresse i detta fall är att tillgodose kommunens
behov av utveckling av kärnbyar och centrala noder i kommunens utvecklingsarbete.
Aktuellt område bedöms vara område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse, för att tillgodose kommunens behov av tätortsutveckling. Ett tillskott av bostäder
kan skapa ytterligare förutsättningar och attraktivitet för samhället.
Vidare ligger planområdet inom utpekat LIS-område. För att främja Tjautjas fortsatta utveckling
och den redan påbörjade etableringen av bostadsbebyggelse inom strandskyddszon upphävs
strandskyddet (som återinträder med framtagandet av denna detaljplan). Strandskyddet upphävs
enbart inom kvartersmark innanför strandskyddszonen [a1]. Strandskydds upphävs inte inom
allmän platsmark.

Figur 5 Ungefärlig strandskyddslinje markeras med rött.
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Jämställdhet och trygghet
Ambitionen är att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som vacker och trivsam. Trygg miljö
genom bland annat medveten placering av byggnader/entréer och god belysning bör eftersträvas i
det fortsatta arbetet.
Positiva utgångsfaktorer i arbetet med jämställdhet och trygghet är delvis tillgängligheten till större
natur- och rekreationsområden samt sjön som finns i omedelbara närheten. Vilket anses bidra till
en god boendemiljö. Vidare är möjligheten att med kollektivtrafik ta sig mellan Tjautjas och
centrala Gällivare bra i syfte att främja jämställdhet och trygghet. I dagsläget är kollektrafiken
mellan Tjautjas och centrala Gällivare begränsad, varför en utökning av kollektivtrafiken skulle
bidra till en ännu mer jämställd och trygg miljö.
Gator och gångstigar bör vara tillgänglighetsanpassade och utrustas med god belysning. Ett
genomförande av detaljplanen anses förbättra tryggheten då antalet fastigheter ämnade för
bostadsändamål ökar, vilket innebär mer människor i rörelse.

BOSTÄDER OCH LOKALER
Kvartersmark

Planområdet är i dagsläget väldigt lågt exploaterat och utgörs till största delen av natur, samt
bebyggelse i form av ett fåtal nyetablerade enfamiljshus. I gällande översiktsplan för Gällivare
kommun har Tjautjas pekats ut som en kärnby, vilket innebär en ort lämplig för exploatering.
Många invånare flyttar in till byarna i dagsläget, för att bidra till denna utveckling har denna
detaljplan tagits fram som möjliggör att fastigheter avstyckas för bostadsändamål.
I gällande detaljplan ”Del av Tjautjas 1:6 m.fl. fastigheter” från 2010 möjliggjordes 25 fastigheter
för bostadsbebyggelse. Detta förslag till detaljplan utökar antalet fastigheter för bostadsbebyggelse
till 37 fastigheter. Det vill säga ytterligare 12 fastigheter för bostadsbebyggelse.
Vidare utökas antalet båtplatser [V]. Maximalt får 36 stycken enkelbåthus uppföras inom
planområdet, fördelat på de fyra båthusområdena. Dubbelbåthus får uppföras och räknas som två.
Båthusen får ha en högsta byggnadshöjd om [2.2] meter och ska utformas med träfasad i mörka
färger samt matta och mörka sadeltak. Maximal byggnadsarea för varje enkelbåthus är 30 kvm, för
dubbelbåthus 60 kvm [e3].
Detta planförslag skapar ett område för bostäder [B] med möjlighet till byggnation av villor i
varierande utformning. Planbestämmelser om högsta byggnadshöjd på [4.0] meter har satts för
att möjliggöra terränganpassad grundläggning. Vidare har en exploateringsgrad om 250
kvadratmeter byggnadsarea (BYA) i kvadratmeter [e1] förts in. Suterrängvåning får anordnas
utöver angiven byggnadshöjd. Byggnader får inte placeras närmare än 4,5 meter från
fastighetsgräns. I detaljplan regleras inte takutformning och utseende på bostadsbyggnader.
Eftersträvansvärt är dock att bostadsbyggnaders tak får utformningen av sadeltak i matt och mörk
färg.
I södra delen av planområdet avsätts ett område för tekniska anläggningar [E].

Allmän plats med enskilt huvudmannaskap
Infrastruktur i området utgörs av [GATA] som löper igenom området. Huvudmannaskap för allmän
plats är enskilt. Gatan ska skötas av den lokala samfällighetsförening.
För att i området kunna erbjuda goda rekreationsmöjligheter har [NATUR] bevarats i området i
högsta möjliga mån.
I västra delen av planområdet har del av Tjautjasjaure inkluderats. Användningsområdet betecknas
[W] och har som syfte att utgöras av öppet vatten och vatten med mindre anläggningar där
karaktären av öppet vatten avses bibehållas.

EXPLOATERING
Tillgänglighet
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Planområdet bör utformas enligt gällande regelverk (BBR) för att vara tillgänglig och kunna
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta följs upp i
bygglovsskedet.

Parkering, utfarter

Parkering ordnas inom de egna fastigheterna. I dagsläget finns två anslutningar till allmän väg.
Någon ny anslutning föreslås inte. Utfarter från fastigheter inom planområdet får ordnas mot vägen
som löper genom området.

Offentlig service

I Tjautjas finns pedagogisk barnomsorg och en grundskola för barn i årskurs f-3. Äldre skolbarn
hänvisas till skolan i Koskullskulle.

Kommersiell service
Idag saknas serviceverksamheter, utöver skola och pedagogisk barnomsorg. Närmaste kommersiell
service i form av kiosk och restaurang finns i Koskullskulle på cirka 18 kilometers avstånd.
Näringslivet i Tjautjas utgörs av ett antal mindre företag som bland annat är inriktade på transport,
hantverk eller laxodling.

Fornlämningar
Inga fornlämningar finns inom planområdet. På små holmar i Tjautjasjaure finns fornlämningar i
form av gamla boplatser och begravningsplats. Denna detaljplan påverkar inte någon fornlämning.

Risk för skred/höga vattenstånd

Risken för skred bedöms som liten då jordarten i området består av främst moränmark.

TRANSPORTER
Gatunät, skidspår, gång-, cykel-, moped- och skotertrafik
Gatunät inom planområdet har enskilt huvudmannaskap och sköts av samfällighetsförening.
Genomförandet av denna detaljplan bedöms medföra minimal trafikökning.
Utöver allmän plats i form av gata finns inga led för skoter, gång- och cykel eller moped utpekad
inom planområdet.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik finns mellan Tjautjas och tätorten.

ENERGI-, VATTEN-, AVLOPPS- och ÅTERVINNINGSSYSTEM
Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns i delar av Tjautjas. Det kommunala vatten- och avloppsnätet
täcker inte in hela planområdet. En utvidgning av det kommunala nätet fordras i de sydvästra
delarna av planområdet.
Vid framtida anslutning åligger det de enskilda fastighetsägarna att kontakta Gällivare kommun för
redogörelse av möjligheten att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Dagvatten, snöhantering

Dagvattenhantering sker i dagsläget via öppna diken. Snöhantering på allmän plats kommer skötas
av den samfällighetsförening som är huvudman för allmän plats inom planområdet.
Snöhantering inom kvartersmark sköts av respektive fastighetsägare.

Energi och elförsörjning
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Viss el finns i området. Vattenfall planerar att dra nya ledningar för att fler fastigheter ska kunna
ansluta till el.

Tele och opto
Opto/fiber finns i området.

Avfall, återvinning
Avfallshanteringen sker enligt kommunens policy för avfallshantering. Närmaste återvinningsstation
finns i Koskullskulle, på cirka 18 kilometers avstånd.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Kommunens hållbarhetsmål och strategier
Visionen för Gällivare och för den stadsomvandlig som sker är ”En arktisk småstad i världsklass”.
För att nå denna vision som baseras och utgår ifrån de viljeriktningar som tidigare dialogprocess
identifierat har hållbarhetsmål tagits fram. Dessa hållbarhetsmål är den samlade viljeriktningen och
utgörs av social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Följande fem strategier är baserade på hållbarhetsmålen för social-, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet:

Hållbara livsmiljöer och klimatanpassad och levande utomhusmiljö
Denna detaljplan bidrar till en exploatering av Tjautjas och erbjuder befintliga och nya
kommuninvånare en attraktiv plats för boende. Närheten till naturnära rekreation är argument för
kommuninvånare att bosätta sig i Tjautjas. En ytterligare exploatering av Tjautjas stärker byns
position som ”kärnby” enligt Gällivare kommuns översiktsplan.

Hållbara bostäder och lokaler
Detaljplanen möjliggör en flexibel utformning av bostad för framtida invånare. Eftersom fler
fastigheter för bostadsändamål möjliggörs i ett redan detaljplanelagt område bör även hänsyn tas
till de befintliga invånarnas synpunkter och åsikter. Befintliga invånare ges möjlighet att yttra sig
och komma med synpunkter under planprocessens gång.

Hållbar exploatering
Tjautjas har en del grundläggande service, såsom skola. Vidare är Tjautjas utpekad som kärnby i
Gällivare, varför exploatering i Tjautjas anses lämpligt. Gällande översiktsplan pekar ut Tjautjas
som kärnby, för att Tjautjas ska kunna utvecklas och växa fordras att möjlighet finns för invånare
att bosätta sig i byn. Denna detaljplan möjliggör fler fastigheter för bostadsändamål.
Kommunen ska ta fram en avvecklingsplan för Västra Malmberget.

Hållbara transporter
Från Tjautjas kan man ta sig med kollektivtrafik till exempelvis centrala Gällivare. I dagsläget finns
skola i Tjautjas och områden för lek och rekreation i Tjautjas by. I gällande översiktsplan är
Tjautjas utpekad som kärnby. För att Tjautjas ska utvecklas behövs möjlighet för invånare att
bosätta sig i byn. Denna detaljplan möjliggör fler fastigheter för bostadsändamål.
Ny infrastruktur föreslås till en begränsad grad i denna detaljplan.

Hållbart energi-, vatten-, avlopps- och återvinningssystem
Ny bebyggelse ansluter till befintliga system för el, vatten och avlopp. Ny bebyggelse bör ha god
kvalité vad avser byggteknik och miljöanpassade lokala lösningar.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens
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(2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är
uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs
bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.
Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5) tillämpas för denna
detaljplan.
Tidplan för detaljplanen beräknas enligt följande:
Samråd: 4:e kvartalet 2016
Granskning: 1:a kvartalet 2017
Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 2:a kvartalet 2017

Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till femton år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Huvudmannaskap för allmänna platser är enskilt. Den allmänna platsen inom planområdet, vägoch naturmark, inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheterna inom planområdet. För
förvaltningen av anläggningarna ansvarar den lokala samfällighetsföreningen som i dagsläget är
huvudman för allmän plats inom planområdet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m

I gällande detaljplan sköts allmän plats under enskilt huvudmannaskap av en lokal
samfällighetsförening. I denna detaljplan har allmän plats med avseende på gata utökats. All
allmän plats ska inkluderas i samfällighetsföreningens ansvarsområde, vilket medför en ombildning
av samfällighetsföreningen.
Nya fastigheter för bostadsändamål möjliggörs med denna detaljplan. Således avstyckas nya
fastigheter från Tjautjas 1:6.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Inga tekniska utredningar fordras för genomförandet av denna detaljplan.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Genomförandet av detaljplanen bekostas av fastighetsägaren. Planavgift tas ej ut vid bygglov.

MEDVERKANDE

Detaljplanen har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gällivare kommun i samarbete
med Tyréns AB genom Inger Olsson och Anton Vikström.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-11-29

Lennart Johansson, Förvaltningschef
Gällivare kommun

Inger Olsson, Arkitekt SAR/MSA, KKH
Tyréns AB
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