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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
•

Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1: 1000

•

Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor

•

Fastighetsförteckning

•

Samrådsredogörelse (efter samråd av detaljplan)

•

Granskningsutlåtande (efter granskning av detaljplan)

Bilaga
- Behovsbedömning

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur miljön
avses att förändras eller bevaras.
Planens syfte är att ändra markanvändningen på del av fastigheten Vassara 22 till
hotell, kontor och telestation. I detaljplanen från 1986 anges allmänt ändamål som
användning för området, vilket inte överrensstämmer med den verksamhet som
bedrivs idag, vandrarhem och telestation.

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Kapitel 3
Inga riksintressen finns i det aktuella planområdet, dock ligger riksintresse för
värdefulla ämnen och mineraler (järnmalm) samt riksintresse för kommunikation
(järnväg/malmbanan) i utkanten av området, se figur 1. Dessa bedöms inte påverkas
av planändringen på den aktuella fastigheten. Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden påverkas inte.

Figur 1, kartan visar hur riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler samt
riksintresset för kommunikationer (järnväg/malmbanan) breder ut sig över Gällivare
tätort.
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Kapitel 4
I detta kapitel utpekas särskilt värdefulla områden, som bör skyddas med hänsyn till
sina kultur- och naturvärden. Planen bedöms inte påverka kultur- och naturvärden.

Kapitel 5
Detta kapitel innehåller krav på att inga miljökvalitetsnormer skall överskridas.
Anledningen till dess krav är att planläggning inte skall vålla skada eller olägenheter
på miljön eller människors hälsa. Planen bedöms inte överskrida några
miljökvalitetsnormer eller vålla skada på varken miljön eller människors hälsa.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Gällivare centrum i närheten av Gällivares järnvägsstation.
Området ligger i anslutning till Lasarettsgatan som är en huvudgata som förbinder
Gällivares centrala delar med de större Europavägarna. Inom kvarteret finns två
bostadsområden, Grand Hotel samt ett äldre bostadshus som är med i Gällivare
kommuns bevarandeplan.

Planområde

Figur 2, översiktsbild över Gällivare, planområdet är markerat i rött.

Areal
Planområdet är cirka 2 800 m2.

Markägoförhållanden
Planändringen berör del av fastigheten Vassara 22, som är privatägd.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer
I den fördjupade överskitsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle som antogs
2008, anges markanvändningen centrum för det aktuella området. Planändringen är
förenlig med den fördjupade översiktsplanen.

Detaljplaner och Bygglov
17 april 1986 fastställdes gällande detaljplan för Kv Vassara. För fastigheten Vassara
22 gäller beteckningen A, område för allmänt ändamål.
Byggnadshöjden i detaljplanen från 1986 regleras med plushöjder över grundkartans
nollplan. Dagens byggnad följer i stort sett byggrätten som finns i planen, det finns
även ett område reserverat för uthus och dylikt, detta används i dag för garage, se
figur 3.

Figur 3, urklipp från gällande stadsplan som upprättats 1986.
26 juni 2008 beviljade Miljö- och byggnämnden (§ 245) i strid mot gällande
planbestämmelser tidsbegränsat bygglov t o m 1 januari 2013 för ändrad användning
av kontorslokaler till vandrarhem.
Väster om planområdet finns en detaljplan som vann laga kraft 2009, i denna plan
finns ett u-område som går genom fastigheten Vassara 22, se figur 4.
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Figur 4, urklipp från detaljplan för del av Gällivare centrum.

Program
För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen om de anser att det behövs, ange
planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Detaljplanen är i linje med den
fördjupade översiktsplanen för tätorten, därför bedöms inte ett särskilt program för
området som nödvändigt.

Förordnanden mm
Inga förordnanden berörs i och med det nya planförslaget. Planområdet gränsar till
riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler, men området ligger ej inom
riksintresset. Området ligger även i närheten av riksintresse för kommunikation
(järnväg/malmbanan), varken malmbanans funktion eller planområdet bedöms
påverkas av detta.

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.
Planändringen bedöms inte påverka miljön nämnvärt då marken redan är
detaljplanerad och ianspråktagen. Gällivare kommun gör bedömningen att
detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, se behovsbedömning bilaga 1.

Kommunala beslut i övrigt
Gällivare kommuns Miljö- och byggnämnd beslutade 26 maj 2011 att ändring av
detaljplan för Vassara 22 får prövas i en planprocess med villkoret att sökande skall
visa hur parkeringsbehovet tillgodoses. Stay in Gellivare AB har efter detta
kompletterat tidigare inlämnad ansökan. Sökande önskar att nuvarande byggnadshöjd
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ändras från två till fem våningar. Miljö- och byggnämnden tog ett nytt beslut 10 maj
2012 att detaljplanen får prövas i en planprocess.
Med utgångspunkt från Stay in Gellivares redovisning av antal parkeringsplatser får
byggnadens totalhöjd marginellt ändras. Bristen på parkeringar gör att en eventuell
utbyggnad begränsas, därav villkoret att byggnadens totalhöjd marginellt får ändras.
Istället för att ge planmässiga förutsättningar för fem våningar, kan en maximal
nockhöjd på 13 meter tillåtas för huvudbyggnaden. Då finns möjligheten att göra om
vinden till en takvåning. Detta skulle inte påverka stadsbilden och inte heller
parkeringsbehovet i större grad.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och geotekniska förhållanden
Befintliga förhållanden
På den aktuella fastigheten är hela markytan hårdgjord och består av asfalt. Ingen
vegetation finns inom planområdet och marken är relativ plan.
Förändringar enligt planförslaget
Ingen geotekniskundersökning planeras i och med den nya planen då marken redan
är ianspråktagen och bebyggd. Dock bör vid eventuella förändringar som påverkar de
geotekniska förhållandena en geoteknisk undersökning utföras.
Förorenad mark
Befintliga förhållanden
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.
Förändringar enligt planförslaget
Om föroreningar skulle påträffas ska detta snarast anmälas till miljö- och byggkontoret
som då tar ställning till lämpliga åtgärder för att sanera marken.
Radon
Befintliga förhållanden
Enligt Sveriges Geologiska AB;s markradonutredningar 1990 för GällivareMalmberget-Koskullskulle råder normal risk för markradon inom planområdet.
Förändringar enligt planförslaget
På mark med normal risk för markradon bör radonskyddat byggande ske enligt
Boverkets publikation åtgärder mot radon i bostäder, upplaga 2:2, 2007. Vid
nybyggnationer inom planområdet bör därmed ett radonskyddat byggande ske i
enlighet med Boverkets rekommendationer, om inte nya radonundersökningar utförs
som ger en annan utgångspunkt.
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Fornlämningar
Befintliga förhållanden
Inga kända fornlämningar finns i området.
Förändringar enligt planförslaget
Om fornlämningar skulle påträffas inom planområdet måste eventuella byggnads- och
markarbeten stoppas och arkeologiska experter tillkallas.

Bebyggelseområden
Befintliga förhållanden
På området finns Televerkets gamla tegelbyggnad som är uppförd 1958, det finns
även en garagelänga på fastigheten. Väster om den aktuella fastigheten finns Grand
Hotel Lappland som är ett hotellkomplex med restaurang och bar. Gällivares
järnvägsstation och kommunhus ligger också i närheten av planområdet. Inom
kvarteret Vassara finns även två bostadsområden som tillkom under slutet av 50-talet
och början av 60-talet.

Figur 5, vy över Lasarettsgatan med Televerkets tegelbyggnad som fond.
Förändringar enligt planförslaget
Det nya förslaget till detaljplan föreslår en användning för fastigheten till kontor, hotell
och telestation. Detta för att vandrarhemmet skall kunna bli permanent på platsen och
telestationens verksamhet skall kunna fortgå. Till begreppet kontor räknas vanlig
kontorsverksamhet och liknande verksamhet med liten varuhantering som inte medför
störning av betydelse för omgivningen.
Nockhöjden begränsas till 13 meter för att behålla den ungefärliga nuvarande höjden
på bebyggelsen. Vilket kan jämföras med den nuvarande nockhöjden på
huvudbygganden som är cirka 12 meter. Tillbyggnaden behålls i planen som tidigare
med angiven höjd över nollplanet.
I det nya förslaget regleras nockhöjd istället för byggnadshöjd på huvudbyggnaden för
att enklare klara en inredning av vind och installation av takkupor inom byggrätten.
Takkupor får uppföras till en tredjedel av byggnadens längd, detta för att undvika att
hela vinden öppnas upp och faller under begreppet våning. Genom att tillåta inredning
av vinden finns möjlighet att anordna tex. ett gemensamt samligsutrymme eller dusch
och hygienrum som i dagsläget saknas på andra våningen. Byggnadshöjden regleras
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till 5 meter för uthus och garage, detta för att befintligt garage skall rymmas inom
byggrätten i det nya förslaget.
Offentlig och kommersiell service
Befintliga förhållanden
Planområdet ligger central i Gällivare med dess närhet till både offentlig och
kommersiell service. Närmsta vårdcentral och lasarett ligger cirka 1,5 km från
planområdet. Närmaste butiker/handel finns i Gällivare centrum. Vandrarhem finns
inom planområdet och hotell gränsar mot fastigheten.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses ske i och med planändringen.
Byggnadskultur och gestaltning
Befintliga förhållanden
Fastigheten har en viktig roll för stadsmiljön då den ligger väl synligt och centralt. Den
är även belägen intill ett viktigt stråk mellan järnvägsstationen och centrum som i
framtiden kan bli aktuellt att utveckla vidare. Huset med den röda tegelfasaden och
valmtaket är en god representant av 1950-talets offentliga byggnader. Huset finns inte
med i kommunens bevarandeplan från 1985.
Förändringar enligt planförslaget
Den estetiska utformningen är viktig och bör beaktas vid en eventuell fasadändring
och ändring av taket. Därför har en bestämmelse i planen lagts in för att reglera detta,
bygglov krävs för att ändra fasad- eller takbeklädnad. En bedömning har gjorts
angående reglering av takvinkel och vilken påverkan ett eventuellt platt tak har på
stadsmiljön. Bedömningen är att takvinkel inte behöver regleras då det både fysiskt
och praktiskt inte är rimligt att anordna ett helt platt tak på bebyggelsen med tanke på
snölaster, regn, spännvidder m.m.

Friytor
Lek och rekreation
Befintliga förhållanden
Vassara 22 ligger i de centrala delarna av Gällivare. Promenadstråk och naturmiljö
finns längst Vassaraälven och Sjöparken. Lekpark, badhus och gym finns i Gällivare
centrum inom en kilometer från planområdet. Vandrarhemmet Stay in har ordnat en
träningslokal med gym i källarplan på byggnaden. Deras gäster har möjlighet att nyttja
träningslokalen och gymmet under deras vistelse på vandrarhemmet.
Förändringar enligt planförslaget
Ingen lekplats planeras inom det aktuella området. Avstånden mellan planområdet och
rekreations- och lekområden bedöms som korta.

Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
Befintliga förhållanden
Fastigheten gränsar till Lasarettsgatan som är en huvudgata som förbinder Gällivares
centrala delar med de större Europavägarna. I centrala Gällivare använder fotgängare
trottoarer, kring Sjöparken och Vassaraälven finns däremot promenadstråk och
separata cykelvägar, se figur 6.
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Figur 6, karta över Gällivare centrums gång- och cykelvägar. Gång och cykelvägar är
markerade i rött och planområdet är markerat i svart.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses i och med ändringen av detaljplanen.
Kollektivtrafik
Befintliga förhållanden
Järnvägsstation och busshållsplats för lokaltrafiken finns cirka 100 meter från
planområdet.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses i och med ändringen av detaljplanen.
Parkering, utfarter
Befintliga förhållanden
I dagsläget finns cirka 30 parkeringsplatser inkl. garage. Parkeringsbehovet för
fastigheten har beräknats genom en beräkningsmodell från rapporten P-NORM
Gällivare kommun, januari 1981, se tabell 1. Behovstalet för år 2000 och för
hotellverksamhet, är 21 parkeringsplatser per 1000 m2 våningsyta. Huvudbyggnaden
för Vassara 22 är cirka 1300 m2 (fördelat på två våningsplan) och tillbyggnaden är
cirka 440 m2 (ett våningsplan) vilket ger ett parkeringsbehov för huvudbyggnaden
tillsammans med tillbyggnaden på cirka 37 parkeringsplatser.

Tabell 1, utdrag från Gällivare kommuns parkeringsnorm.
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Parkeringar och garage finns på norra sidan av fastighetens huvudbyggnad. Totalt
handlar det om cirka 30 parkeringsplatser inklusive garagen. Parkeringsbehovet är
nästan tillgodosett i dagsläget.
Den nu gällande planen har parkeringsanläggningar säkerställt genom en
planbestämmelse inom kvarteret Vassara. Detta parkeringsområde gränsar till
fastigheten Vassara 22.
Utfarter från fastigheten till Lasarettsgatan finns på båda kortsidorna av
huvudbyggnaden.
Förändringar enligt planförslaget
Parkeringssituationen kan inte lösas inom kvarteret om ytterligare tre våningar tillåts
utöver de två befintliga våningarna.
Istället för att ge planmässiga förutsättningar för fem våningar, kan en maximal
nockhöjd på 13 meter tillåtas för huvudbyggnaden. Då finns möjligheten att göra om
vinden till en takvåning. Detta skulle inte vara lika påtagligt för stadsbilden som
ytterligare våningar tilläts och inte heller påverka parkeringsbehovet inom kvarteret i
större grad.
Om vinden används som exempelvis duschutrymme eller annat utrymme som inte
berör gästantalet påverkas inte parkeringsbehovet. Dock bör beaktas att vid utökad
hotellverksamhet (dvs. fler rum för uthyrning) behövs fler parkeringar. Ett in- och
utfartsförbud har lagts in längst fasadlinjen mot Lasarettsgatan. Detta för att samla inoch utfarterna, så att det inte vid en eventuell ny- eller ombyggnation blir flera in- och
utfarter från fastigheten.

Störningar
Strålning och magnetfält
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar
En telestation finns inom den aktuella fastigheten, denna drivs av Teliasonera.
Verksamheten är under större tiden obemannad och sköts automatiskt, vid underhåll
och reparation finns personal på plats. Verksamheten innebär att telefontrafik kopplas
mellan olika abonnenter. Enligt uppgift från verksamhetsutövaren förkommer inte
någon farlig strålning från verksamheten, dock har en planbestämmelse lagts in för att
reglera detta. Telestation skall utformas så att strålning och magnetfält ej påverkar
områdets övriga användning negativt. Under samrådsförfarandet begärs härmed
besked av verksamhetsutövaren om telestationen är förenlig enligt planen.
Buller
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar
Ca 7000 fordon/dygn passerar förbi planområdet enligt Trafiknätsanalysen från 2005.
En bullerberäkning har gjorts med ett översiktligt bullerprogram, Trivector. Följande
parametrar har uppskattas och används vid beräkningarna: 5 % tung trafik, 9 m
körbanebredd, 13 m till vägmitt från byggnad samt hård yta mellan gata och hus. Detta
ger en ekvivalent nivå på 62,2 dBA och en maximal nivå på 79 dBA enligt
bullerprogrammet. Detta bör beaktas vid en eventuell ombyggnad av fastigheten.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga förhållanden
Bebyggelsen på fastigheten Vassara 22 är ansluten till det kommunala vatten- och
avloppssystemet. Ledningsgraven finns under Lasarettsgatan, cirka 3 meter från
huvudbyggnaden.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses i och med ändringen av detaljplanen.
Dagvatten
Befintliga förhållanden
Fastigheten är ansluten till kommunens dagvattenssystem, vilket innebär att dagvatten
från fastighetens hårdgjorda ytor rinner ner i de kommunala dagvattenbrunnarna.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses i och med ändringen av detaljplanen.
Energi och elförsörjning
Befintliga förhållanden
Byggnaden värms upp med fjärrvärme.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses i och med ändringen av detaljplanen.
Elektronisk infrastruktur
Befintliga förhållanden
Inom planområdet finns teleledningar, dessa är anslutna till den befintliga byggnaden.
Bredbandsanslutning finns till fastigheten.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses i och med ändringen av detaljplanen.
Avfall
Befintliga förhållanden
Hushållsavfallet tas hand om av den kommunala Service- och teknikförvaltningen.
Närmaste återvinningsstation finns på Garvaregatan cirka 500 meter från planområdet.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses i och med ändringen av detaljplanen.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är fem år från och med den dag planen vinner laga kraft.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planprocessen handläggs med ett normalt planförfarande, där ett samråd beräknas
äga rum under senare del av 2012/början av 2013. Efter inkomna synpunkter och
eventuella revideringar ställs planen ut för granskning i minst tre veckor. Målsättningen
är att planen sedan kommer att antas under 2013.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är angiven till fem år. Tiden är anpassad i avseende
på att området till större del är utbyggd i enlighet med planen och med avseende på
att den huvudsakliga anledningen för planändringen är ändrad markanvändning.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Det finns ingen allmän plats inom detaljplanens gränser, endast kvartersmark som
fastighetsägaren ansvarar över. Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av
planen.
Avtal
Åtgärder för genomförande av planen bör ske genom avtal mellan berörda. Vid
eventuell parkering på annan fastighet skall avtal tecknas.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ingen ny fastighetsbildning avses ske i och med den nya planen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren. Eventuella byggnads- och
anläggningsarbeten på kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för.

Tekniska frågor
Om det kommunala vatten- och avloppssystemet skulle beröras av ombyggnationer på
fastigheten ligger ansvaret hos fastighetsägaren att bekosta eventuella reparationer
eller flyttning av ledningar. Vid ombyggnationer skall även radon beaktas.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Gällivare kommun, Sofie Rynbäck.

Sture Sundquist
Miljö- och byggchef, Gällivare kommun
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Bilaga 1

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 Kommentarer

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN
Förordnanden/skydd

X

För planområdet gäller stadsplan för
kvarteret Vassara som fastställdes år
1986. I gällande plan anges
markanvändningen, allmänt ändamål.

Riksintressen

X

Det finns inga riksintressen i det aktuella
planområdet. Riksintresse för värdefulla
ämnen och mineraler (järnmalm) i
utkanten av området samt riksintresse för
kommunikation (järnväg/malmbanan)
finns i närheten av området. Dessa
bedöms inte påverkas av planändringen
på den aktuella fastigheten.

Naturvårdsplan/
Naturvårdsprogram

X

Det finns ingen naturvårdsplan eller
naturvårdsprogram som är gäller för
området.

Ekologiskt känsliga
områden

X

Planområdet ligger i Gällivare centrum,
vilket inte berörs av några ekologiskt
känsliga områden.

Fornlämningar

X

Inga kända fornlämningar finns på
platsen.

Skyddsavstånd

X

Området berörs inte av strandskydd eller
andra skyddsavstånd.
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EFFEKTER PÅ MILJÖN
Mark

X

Marken är i dagsläget hårdgjord och
består av asfalt. Inga förändringar avses i
och med den nya detaljplanen.

Luft och klimat

X

Planändringen bedöms inte göra upphov
till större påverkan av luft och klimat än
den som gäller idag.

Vatten

X

Ingen påverkan på vatten kommer att
ske. Byggnaden är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp.

Vegetation

X

Finns ingen vegetation på den aktuella
platsen.

Djurliv

X

Finns inget djurliv på den aktuella
platsen. Planområdet ligger i Gällivare
centrum.

Landskapsbild

X

Den befintliga byggnadens totalhöjd får
marginellt ändras, vilket betyder att ingen
väsentlig påverkan på landskapsbilden
kommer att ske.

Miljöpåverkan från
omgivningen

X

Planområdet gränsar till Lasarettsgatan i
söder, den trafikerade gatan medför
buller och avgaser. Inget permanent
boende planeras på platsen, därför
bedöms bullernivåerna som acceptabla.

X

Se rubriken ovan, miljöpåverkan från
omgivningen.

HÄLSOEFFEKTER
Utsläpp, buller,
vibrationer
Ljus

X

Ingen påverkan bedöms ske angående
ljus.

Säkerhet

X

Planen bedöms inte påverka människors
säkerhet.

Allergier

X

Ingen allergiframkallande anläggning
finns omkring eller föreslås inom
planområdet.

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

X

Planområdet är redan sedan tidigare
ianspråktaget. Inga vattenområden berörs
av planändringen.
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Naturresurser

X

Ingen påverkan på naturresurser, då
området redan är exploaterat.

Transporter

X

Transporterna bedöms marginellt öka i
och med den ändrade
markanvändningen. Fastigheten ligger i
närheten av järnvägstationen och
resecentrum. Den planerade
markanvändningen kontor, hotell och
telestation lämpar sig väl att ha i närheten
av dessa kommunikationer. Då besökare
och turister som övernattar på Stay-in kan
nyttja dessa transportmedel.

Rekreation

X

Ingen påverkan.

Kulturmiljö

X

Fastigheten finns inte med i kommunens
bevarandeplan. Huset med den röda
tegelfasaden och valmtaket är en god
representant av 1950-talets offentliga
byggnader. Den estetiska utformningen
är därför viktig och bör beaktas vid en
eventuell fasadändring och ändring av
taket. En bestämmelse i planen har lagts
in för att reglera detta, bygglov krävs för
att ändra fasad- eller takbeklädnad.

MILJÖBALKEN
3 & 4 kap.
Hushållsbestämmelser
och miljökvalitetsmål

X

Ingen påverkan avses på kapitel 3 och 4 i
Miljöbalken i och med den nya planen.

5 kap.
Miljökvalitetsnormer

X

Planen bedöms inte överskrida några
miljökvalitetsmål.

Anmälan, tillstånd

X

Ingen tillståndsprövning enligt MB
bedöms behövas med anledning av
föreslagen markanvändning.

Nationella och regionala
miljömål

X

Planen bedöms inte motsätta de
nationella miljömålen.

Kommunala miljömål

X

Gällivare kommun har inga lokalt
utformade miljömål.

ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL
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SLUTSATSER
Syftet med planen är att ändra markanvändningen på den aktuella fastigheten, från allmänt ändamål till
hotell, kontor och telestation. Användningen vandrarhem och hotell lämpar sig väl att ha i närheten av
bra kommunikationer, vilket finns i detta fall då planområdet ligger alldeles intill Gällivares
järnvägsstation. Ändringen av detaljplanen avses inte göra någon påverkan på vare sig miljön eller
människors säkerhet och hälsa. Planen omfattas av stadsplan för kvarteret Vassara i övrigt berörs inga
andra förordnanden eller riksintressen.
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