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HAND
DLINGAR
Till detalljplanen hör::
‐ Detaljp
planekarta med
m bestämm
melser, i skalaa 1:1000(A1)) samt illustration
‐ Planbeskrivning inkklusive genom
mförandefråågor
Bilaga: B
Behovsbedöm
mning

PLANEENS SYFTTE OCH HUVUDD
H
RAG
Detaljplaanen ska ge förutsättning
f
gar för Gällivvare kommun att uppföra ett äldrebooende/vårdb
boende i
två vånin
ngar. Planom
mrådet inneh
håller idag 8 eenplansvillor för gruppbo
oende. Villorrna är i unde
ermåligt
skick och
h är inte verkksamhetsanp
passade och ska därför rivas. Den nya
a vårdbyggnaaden bedöm
ms
påverka landskapsbilden måttligt.
ntré, angörin
ng och besökksparkering fföreslås från Forsgatan och inlastningg och parkering för
Huvuden
personal sker från Lu
uleåvägen i norr.
n
Planomrrådets gräns mot grönom
mrådet föresllås ligga c:a 85
8 m från Va
assaraälven, norr om en infart
i
till
en äldre bebyggelse,, som nu är riven.
r
Vassara älv har ett sttrandskydd på
p 100 mete r. I befintlig plan är stran
ndskyddet uppphävt. Den nya
planen b
berör strandsskyddsområd
det inom dellar av planom
mrådet. Strandskyddet bbehöver därfö
ör
upphävaas för delar av
a planområd
det.
Exempell på dispositiion av äldreb
boendet/ vårrdboendet re
edovisas här nedan samtt på plankarttan.
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Illustratiionsplan Kom
mmunalhemm
met 1.

INTREESSEN EN
NLIGT KAP 12 PBLL
Riksintrresse enligt 3 och 4 kap
p Miljöbalkken
Hela Torrne‐och Kalixx älvsystem är
ä utpekat soom Natura 20
000 område.. Biflöden inggår och därm
med ingår
Vassaraäälven i Naturra 2000. Plan
nområdets grräns ligger c::a 85 m från Vassara älv.

Miljökvvalitetsnorm
m enl 5 kap Miljöbalkeen
Planförslaget innebäär inte att någon nu gälla nde miljökvaalitetsnorm överskrids.
ö

Hälsa och Säkerhet
Planförslaget bedöm
ms inte medfö
öra någon neegativ påverkan vad avse
er hälsa och ssäkerhet ino
om eller i
ng till områd
det.
anslutnin
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PLAND
DATA

Orienterin
ngskarta överr planområdett i Gällivare.

Läge occh avgränsn
ning
Planomrrådet ligger i östra delen av centrala G
Gällivare i an
nslutning till det gamla laasarettsområ
ådet.
Avståndeet till centrum är c:a 1,3 km. Områdeet gränsar i norr
n mot Kom
mmunalhem met 2 och ga
amla
Luleåväggen, i öster till en bollplan, i söder tilll naturområd
det vid Vassa
araälven ochh i väster till
nser, i österr bollplanen och
Forsgataan. Planområådets avgränsning följer i norr äldre fastighetsgrä
f
o i
söder en
n äldre infartt från Forsgattan som äve n går till bollplanen.
I norr beerörs del av fastighet
f
Gällivare 76:1.

Areal
a 2,0 ha.
Den totaala arealen uppgår till c:a

Markäggoförhålland
den
Planomrrådet omfatttar del av fastigheten Kom
mmunalhem
mmet 1 samt del av Gällivvare 76:1. Båda
fastighetterna ägs av Gällivare kommun.
Planomrrådet gränsar till fastighe
eten Kommu nalhemmet 2 som är i prrivat ägo.
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området.
Grundkarrta med plano

TIDIGA
ARE STÄLLNINGSSTAGAND
DE
Översikktlig planeriing
Fördjupaad översiktsp
plan för Gälliivare‐Malmaaberget‐Koskkullskulle, FÖ
ÖP 2008‐20255, antagen av
kommun
nfullmäktige 2008‐11‐03 anger bostääder i området, eventuellt med inrikttning på socia
al
omsorg, omsorgsboeende. Områd
det närmare älven nämns som intressant utifrån nya områden för
skolor occh förskolor.. Denna del diskuteras
d
ävven för förtätning med kulturhistoris k bebyggelse
e från
Malmbeerget. FÖP disskuterade occkså framtidaa skoterled utmed
u
älvens norrsida.
FÖP föreeslår ett grön
nt utvecklinggsstråk längs Vassara älv som en förlä
ängning av Kuulturstigen. Stråket
bör sträccka sig från Vassara
V
Träsk hela vägenn längs älven österut mott de föreslag na nya stadssdelarna
vid Nunisvaara. Grön
na stråk bör även anslutaa till Nuolajärvi.
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Natura 2000 och Vassara
V
älve
en
Vassaraäälven är klasssad som natura 2000 om
mråde. Utöve
er natura 200
00 berörs ingga naturintre
essen.
Sjukhuseet har klassatt Vassara älvv som reservvvattentäckt.

Fornläm
mningar och
h kulturmiljjöer
Inga kän
nda fornlämn
ningar finns inom områdeet. Ingen påvverkan bedöms ske ur kuulturmiljösyn
npunkt.

Gälland
de planer
Planomrrådet berörs av två detaljjplaner:
Detaljplaan för del av kv Lasarette
et, del av kv KKommunalhemmet, del av Epidemisjjukhuset feb
bruari
1994.
Stadsplaan för kv. Lasarettet mm 1958‐05‐10..
Enligt gäällande detaljjplaner skall det berördaa området uttgöra kvarterrsmark för alllmänt ändam
mål.
Utsnitt ur
ör del av kv Laasarettet, del av
a kv
detaljplan fö
Kommunalhemmet, del avv Epidemisjukkhuset
94.
februari 199

Utsnitt ur
ör kv. Lasarette
tet mm 1958‐0
05‐10.
Stadsplan fö
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Kommu
unala beslutt
Kommun
nstyrelsen beeslutade den
n 2011‐06‐144 att ge miljö
ö‐ och byggnämnden i upppdrag att än
ndra
detaljplaan för Komm
munalhemme
et 1, Gällivaree. Miljö‐ och byggnämnd
den beslutar 2011‐08‐25 att
ändring av detaljplan
nen får pröva
as i en planpprocess.

Behovsbedömningg om betyda
ande miljöp
påverkan
En miljökkonsekvensb
beskrivning skall,
s
enligt 6 kap Miljöbaalken upprättas om en deetaljplan me
edger
betydande påverkan
n på miljö, hä
älsa eller husshållning med naturresurrser. En behoovsbedömnin
ng har
Bedömningeen är att ett särskilt
s
MKB‐‐dokument inte behöverr upprättas.
utförts. B

ÄNDRING
GAR
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄ
Natur
Planomrrådets utgörss idag huvudsakligen av ttomtmark. Här
H föreslås det
d nya äldreeboendet pla
aceras.
Söder om
m planområd
det ner mot Vassaraälvenn är naturmaark med gångstråk/skids pår längs älvven.
Denna del ingår i gällande plan som Allmänt kvartersomrråde men nyttjas som rekkreations‐ occh
strövområde. Områd
det täcks av skogsmark,
s
ggran och tall, som övergå
år i lövträd nnärmast älven. I norr
mot gam
mla Luleåvägeen finns en skogsbevuxe
s
m genomkorsas av ett beffintligt u‐område.
n sänka som

Geoteknik
Geotekn
niska förhållaanden har utretts. Se särsskild utredniing: Rapport geoteknisktt utlåtande
Äldreboeende Forsvallen Gällivare
e 2012‐01‐100 WSP.
Berg kan
n inte med sääkerhet bestämmas i någgon av underrsökningspun
nkterna, trolligtvis ligger bergets
överyta djupare än nivå
n +355 me
eter.
öroreningar i mark har inte noterats.
Några fö

Radon
donutredninggar som är ge
enomförda i början av 19
990‐talet har visat att stöörsta delen av
a
Markrad
kommun
nen består avv mark med normal risk fför markradon. På mark med normall risk för marrkradon
bör rado
onskyddat byyggande ske enligt Boverrkets rekomm
mendationerr.
ör klargöras i nnan byggan
nde sker. Besstämmelse oom att radon
nskyddat
Eventuell förekomst av radon bö
de ska utföras har införts i detaljplaneen tills frågan är klarlagd.
byggand

Arkeolo
ogi
Inga regiistrerade forrnlämningar finns inom oområdet. Beh
hovet av arke
eologisk unddersökning meddelas
m
av länssttyrelsen under samrådett. Upptäcks foornlämningaar i samband med byggnaation av omrrådet
måste byyggnadsarbeetet omedelb
bart stoppas och arkeolo
ogisk expertiss tillkallas. Annmälningsplikt
föreliggeer till länsstyrelsen enligtt Lag om kultturminnen mm
m (2 kap § 10
1 kulturminnneslagen).
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Översväämningsriskk
Grundvaattenobservaationer är utfförda vid denn geotekniskka utredninge
en: Rapport geotekniskt
utlåtand
de Äldreboen
nde Forsvalle
en Gällivare 22012‐01‐10 WSP.
W Grundvvattenytan bbedöms ligga
a på
omkring +358. Grund
dvattenytan varierar undder året. Gen
nerellt är gru
undvattenytaan som högstt i
d med snösm
mältningen i maj och som
m lägst i januari/februari. Ett medelväärde för
samband
grundvatttennivån övver året uppsskattas till krring nivå +35
59.

Områdeets nuvaran
nde använd
dning
måligt skick och inte
Planomrrådet innehåller idag 8 en
nplansvillor fför gruppboe
ende. Villorn
na är i underm
anpassad
de för verksaamheten och
h ska därför rivas.

Foto från
n planområdett med Kyrkan i fonden av Laasarettsgatan
n.

Planförsslaget
Gällivaree kommun avvser att uppfföra en störrre sammanhäängande byg
ggnad i två vååningar för
äldreboeende/vårdbo
oende med c:a
c 70 platserr. Byggnaden
n ligger huvudsakligen påå den plats där
d de
gamla villorna stått.
ntré, angörin
ng och besökksparkering fföreslås från Forsgatan och inlastningg och parkering för
Huvuden
personal sker från Lu
uleåvägen i norr.
n
Förslageet är uppbygggt av en cen
ntral byggnadd sammanbyyggd med
um. Planen m
medger en
fyra omggivande flyglar. Flygelbygggnaderna foormar skyddaande gårdsru
utbyggnadmöjlighet för anläggniingen mot sööder och öste
er. Området bedöms tålaa en
ngsbyggnad, både funktio
ons‐ och staddsbyggnadsm
mässigt.
tvåvånin
Planen m
motsäger intee att bygga källare.
k
Projeektet redovissar dock inte någon källa re, uppstår behovet
b
av källarre måste riskken för översvämning kla rläggas.
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Elevation
n/sektion geno
om planområd
det, sett från V
Vassaraälv.

Service
Kommerrsiell service ligger i centrala Gällivaree.

Friytor
Möjligheet till rekreattion och mottion finns länngs med älve
en.

Dagvattten
Dagvatteen är det vattten som rinn
ner från tak, vägar och andra hårdgjo
orda ytor. Käänslig naturm
mark bör
skyddas från föroren
nat dagvatten
n. Inom plannområdet skaall dagvattne
et fördröjas l okalt och avvledas
der som infiltration. I annnat fall anslu
uts dagvatten
n till kommu nens VA‐ledning.
med natturliga metod
Dagvatteenhanteringeen måste säkkerställas moot påverkan av natura 20
000.

Natura 2000
Enligt miljöbalken 7 kap. 28a § krrävs tillståndd för verksam
mheter eller åtgärder som
m på ett betyydande
ura 2000‐ om
mråde.
sätt kan påverka miljjön i ett Natu
All risk fö
ör erosion, näringsläckag
n
ge, föroreninng, grumling av vattenmiljön bör föreebyggas. Med
d
bestämm
melse om attt dagvatten ska
s fördröjass lokalt, områåde för dagvvatten, tillsam
mmans med
avståndeet till Vassaraa Älv gör att infiltrationeen kan ska innan dagvattn
net når älvenn.
Dagvatteenhanteringeens utformning bör planeeras men häänsyn till omrrådets sluttaande terräng.
Mot bakkgrund av detta är bedöm
mningen att nnegativ påve
erkan av älve
en kan undvikkas genom
försiktighetsåtgärder både under byggnationn och när om
mrådet tas i bruk och att äälvens naturvvärden
därför in
nte påverkas negativt av detaljplanenn.

Strandsskydd
Från Vasssaras strand
dlinje råder ett
e strandskyydd (enligt 7 kap 13 § Miljöbalken) påå 100 meter.
Generelllt betyder deetta att stran
ndskyddet om
mfattar land‐‐ och vatteno
områden 1000 meter från
n
strandlin
njen vid ett normalt
n
vatte
enstånd. Syfttet med strandskyddet är
ä att trygga ddet allmänna
a
friluftslivvet samt att bevara goda
a livsvillkor föör djur och växter,
v
både på land och i vattnet.
Strandskkyddet behövver upphävas för de delaar av planom
mrådet som ligger närmarre än 100 me
eter från
strandlin
njen. Detta in
nnebär att en remsa på cca 10‐15 metter i den södra delen av pplanen berörs.
Särskildaa skäl för upp
phävandet av strandskydddet krävs fö
ör upphävand
de av strandsskydd samt att
a
strandskkyddets syfteen inte påverrkas negativtt.
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nd annat område som beehöver tas i anspråk
a
för att
a tillgodosee att angeläget
Särskildaa skäl är blan
allmänt intresse och redan iansp
pråktagen maark.
Planomrrådet ligger i ett läge nära sjukhuset ssom är myckket lämpligt som
s
vård‐ occh äldreboen
nde med
tanke påå den pågåen
nde samhällssutvecklingenn i Gällivare. Marken är i och med dee befintliga
enplansvvillorna redan ianspråkta
agen mark. I Söder finns en
e äldre infa
art från Forsggatan som ävven går
till bollplanen. Infartten får avgränsa detaljplaanen mot naturmarken.
Föreslaggen detaljplans utformnin
ng bedöms ssammantaget ej utgöra betydande
b
pååverkan på strand
och vattenmiljön.
Upphävaandet av straandskyddet annonseras
a
oom i samban
nd med gransskningsförfarrandet (tidiggare
utställning) av detaljplanen. Då del av plano mrådet berö
ör Natura 2000 är det Lännsstyrelsen som
s
phävande av strandskyddd, efter ansökan från kom
mmunen.
fattar beeslut om upp

Gator o
och trafik
Befintligga kommunala gator Forssgatan och Luuleåvägen fin
nns i anslutn
ning till planoområdet.
F
fö r angöring och besök sam
mt en utfart mot Luleåvä
ägen mitt
Äldreboeendet får en utfart mot Forsgatan
för Silfwerbrandsväggen för perso
onal‐ och inlaastningstrafik. Gator inom
m området ooch parkeringg skall
d tanke på da
agvattenhanntering och snöhantering
g.
studerass i detalj med

Räddnin
ngstjänst
Vägar fö
ör räddningsttjänstens beh
hov skall anoordnas.

Kollektiivtrafik
Busslinjee 1 och 2 (Gäällivare, Malm
mberget, Kosskullskulle) trafikerar Forrsgatan med en busshållplats på
Lasarettssgatan nära Forsgatan. Båda
B
linjernaa har hög turttäthet.

Gång‐ o
och cykelvägg
Äldreboeende/vårdbo
oendet på Ko
ommunalhem
mmet komm
mer att bli en stor arbetspplats och Forrsgatan
håller en
n låg kvalitet för gång‐ occh cykeltrafikk. En översyn
n av Gällivare
es övergripannde cykelnättet bör
ske på siikt.

Parkerin
ng, utfarterr
Parkering sker inom planområde
et. Äldreboenndet får en utfart
u
mot Fo
orsgatan för aangöring och
h besök
samt en utfart mot Luleåvägen
L
mitt
m för Silfw erbrandsväggen för perso
onal‐ och inlaastningstrafik.

Buller
Flygbulleer uppkomm
mer från helikkopterflyg til l/från sjukhu
usets landnin
ngsplats. Bulllernivåer uppnår ca
75‐ 80 dBA inom planområdet en
nligt utförd bbullerutredning. Tillstånd
det för antaleet flygrörelse
er till och
från sjukkhuset motsvvara 350 st flygrörelser pper år.
Samhällssnyttan med
d äldreboendet/vårdboenndet på områådet bedöms vara störree än att ej be
ebygga
med anleedning av dee störningar som förekom
mmer. Dennaa motivering
g görs med taanke på det akuta
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boende som finns i komm
munen i och med nedlägggningen av
behov avv nya äldreboende/vårdb
Malmbeerget. Flygbuller från helikoptertrafik till och från sjukhuset be
edöms inte uutgöra hinde
er för
d äldreboend
de/vårdboen
nde.
planerad
Flygbulleer från heliko
optertrafik tiill sjukhuset bedöms inte
e utgöra hind
der för planeerad bebygge
else inom
planomrrådet. Detta med anledning av att deet är så få flyggningar.
Buller fråån vägtrafik bedöms ej bli
b så störandde att gälland
de riktvärden
n för buller ööverskrids.

TEKNIISK FÖRSSÖRJNING
G
Vatten och avlopp
p
Byggnad
derna anslutss till kommun
nalt vatten ooch avlopp. Planområdet
P
berörs i norrr av ett kom
mmunalt
genomgåående lednin
ngsstråk för vatten,
v
dagvvatten och sp
pillvatten och
h i söder av een vattenledning.
Om möjlligt tas dagvaatten om hand lokalt. I a nnat fall anssluts dagvatten till komm
munens Va‐le
edning.
Brandpo
ost
Brandpo
oster placeras ut enligt rä
äddningstjännstens anvisn
ningar.

Ledninggar
Vattenfaall Eldistributtion AB har två ledningssstråk genom området. U‐‐område lägggs ut i planen
n för
ledningaarna.
En telelu
uftkabel berö
ör områdets norra del. D enna kan maarkförläggas vid behov.
Värme
den ansluts tiill det komm
munala fjärrväärmenätet. Fjärrvärmenä
F
ätet är utbygggt i området.
Byggnad

Avfall
Sophämttning sker geenom kommunens förso rg.

Konsekvvenser av planens
p
gen
nomförandee
Då planeen inte bedöms få betyda
ande miljöpååverkan har ingen miljökonsekvensbeeskrivning
upprättaats.
är något sto
Den föreeslagna bebyyggelsen för vårdboende
v
orskalig men genom sin uupplösta form
m och
begränsaade byggnad
dshöjd komm
mer den inte att påverka stadsbilden negativt.
Vid planområdets uttbyggnad kom
mmer trafikeen att öka nåågot på omgiivande gatorr men inte så
å mycket
påverkar gato
ornas dimensionering. Beebyggelsen planeras
p
så att
a Boverketss riktlinjer fö
ör buller
att det p
ej överskkrids.
Utöver V
Vassara älv är det ingen natur
n
av värdde som berörs av detaljplanen.
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GENO
OMFÖRAN
NDEFRÅG
GOR
ORGAN
NISATORISKA
A FRÅGOR
Tidplan
Samråd
Granskning/Utställniing
Antagande

mars 2013
maj 2013
juni 2013

Genomfförandetid
Genomfö
örandetiden
n är 10 år från
n och med d en dag detaljplanen vinn
ner laga kraftt.

Avtal
Särskild överenskom
mmelse skall träffas
t
mellaan Gällivare kommun
k
och
h ledningshavvare för att reglera
r
frågor i ssamband meed uppfyllnad
den inom leddningsområd
den. Ledningsrätter sker i samband med
m att
planen vvunnit laga kraft.
Om anläggningsflytt behövs ska avtal upprätttas med Vattenfall där kostnader ochh ansvar regleras
a
innan deetaljplanen antas.
Innan byygglov ges fö
ör byggnation
n i området sskall ett geno
omförandeavtal uppföraas som reglerrar att
dagvatteenhanteringeen ordnas innan. Detta m
med anlednin
ng av närhete
en till Naturaa 2000, Vasssara älv.

Tillstånd
d
Upphävaande av stran
ndskyddet i aktuellt
a
plannområde krävvs med anled
dning av att planområde
et ligger
inom 100 meter från
n strandlinjen
n. Då del av pplanområdet berör Natu
ura 2000 är ddet Länsstyre
elsen
m upphävand
de av strandsskydd, efter ansökan från
n kommunenn.
som fatttar beslut om
Enligt miljöbalken 7 kap 28 a § krrävs tillståndd för verksam
mheter eller åtgärder
å
som
m på ett betyydande
sätt kan påverka miljjön i ett Natu
ura 2000‐om
mråde. Bebygggelsen på Ko
ommunalhem
mmet bedöm
ms inte
n av naturmiiljöer eller arrter som avse
es skyddas vvid Vassara älv. Något
medföraa någon negaativ påverkan
särskilt ttillstånd enliggt 7 kap 28 a § miljöbalkeen krävs därför inte.

FASTIGH
HETSRÄTTLLIGA FRÅGO
OR
Fastigheetsbildningg
Fastigheetsbildning skker i samband med att pllanen vunnitt laga kraft. Fastighetsbild
F
dning begärss hos
ostas av Gälllivare kommun.
lantmäteerimyndigheeten och beko

Fastigheetsplan
Fastigheetsplan behövvs ej.

EKONOMISKA FRÅ
ÅGOR
Upprättaandet av dettaljplanen be
ekostas av Gäällivare kommun.
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TEKNISK
KA FRÅGOR
R
Anläggan
ndet av utfarrtsvägar bekostas av expploatören.
En teleleedning, luftkaabel finns i södra planom
mrådet. Kabe
eln kan bygga
as om till maarkförlagd ka
abel och
kan då p
passas mot nya byggnade
er. En sådan ombyggnad bekostas av exploatörenn.
Bestämm
melse ”Dagvaatten skall fö
ördröjas lokaalt har införtss i planen.
Planen m
motsäger intee att bygga källare.
k
Projeektet redovissar dock inte någon källa re, uppstår behovet
b
av källarre måste riskken för översvämning kla rläggas.
Bestämm
melse att rad
donskyddat byggande
b
skaall ske har införts på plan
nkartan.
Det går een VA‐lednin
ng genom om
mrådet som m
måste få nytt läge.

Tekniskka utredninggar
Geotekn
niska förhållaanden har utretts. Se: Ra pport geotekkniskt utlåtande Äldrebooende Forsva
allen
Gällivaree 2012‐01‐10
0 WSP.

MEDVERKANDE TJJÄNSTEMÄN
N
Planarbeetet har utfö
örts av ALMA
A arkitekter A
AB på uppdraag av Gällivarre kommun.
Illustrationsförslagett på Vårdboe
ende har MA
AF arkitektkontor AB, gen
nom Kennethh Söderlund, tagit
än från det kkommunägdaa fastighetsb
bolaget Topbbostäder AB.
fram tillssammans meed tjänstemä
Planarbeetet har skettt i samråd med
m Gällivaree kommun.

Planförffattare
Maya Mårtensson, arkitekt
a
SAR//MSA, ALMA arkitekter AB
A
Lena Pålsson, arkitekkt SAR/MSA, ALMA arkiteekter AB

……………
…………………………………..
Maya Mårtensson
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BILAGA 1.

BEHO
OVSBEDÖMNING
Inledningg
Denna checklista anvvänds som hjälpmedel näär det komm
mer till att be
edöma behovvet av en
nsekvensbeskrivning. Che
ecklistan anvvänds även fö
ör att avgrän
nsa vilka typeer av miljöpå
åverkan
miljökon
som ska finnas med i planbeskrivvningen. Dennna checklistta kan behövva omvärderaas om nya
företeelsser som berö
ör miljön stöts på i plana rbetet.
Kan
påverkas

Påverkas
ej

Betydand
de
miljöpåverkkan

Kommentarer

GÄLLAN
NDE
REGLER
RINGAR OCH
H
SKYDDSSVÄRN
Förordnaanden/skydd
d
X

Nej

X

Nej

Riksintreessen

Naturvårrdsplan/
Naturvårrdsprogram
Ekologiskt känsliga
områden
n

X

X

Nej

Nej

Fornlämningar

Skyddsavvstånd

X

Nej

X

Nej

X

Nej

Från Va
assara älvs sttrandlinje råder ett
strandsskydd på 1000 meter.
Planom
mrådet går inn ca 15 meter på
strandsskyddat områåde. Del av gällande
g
stadsplan från 19588 ändras i occh med
antagande av ny deetaljplan.
Vassara
a älv är av Naatura 2000.
Området omfattas ej av riksintrresse för
värdefu
ulla ämnen/m
mineral.
Se vidare under Mililjöbalken nedan.
Berörs ej.
Vassara
a älv klassas enligt Naturra 2000
till Natu
urliga större vattendrag av
fennoskandinavisk typ 3210 och är en
a
mrådet för To
orne‐
del av avrinningsom
och Kallix älvsystem
m.
Inga registrerade foornlämningar finns
inom området. Län sstyrelsen har ej
påtalatt om något bbehov av arke
eologisk
undersökning.

EFFEKTEER PÅ
MILJÖN
N
Mark

Luft och klimat

Vatten

X

Nej

X

Nej

En geotteknisk undeersökning har utförts.
Inför byyggande ska ll den rapporten
studera
as.
Tillskotttet av emisssioner genom
m ökad
trafik i samband meed äldreboende/
vårdboende ökar n ågot.
Miljökvvalitetsnorm erna överskrrids dock
ej.
Vassara
aträsk/Vassaara älv tillhörr Torne‐
14
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Vegetatiion
X

Nej

Djurliv
X

Nej

Landskapsbild
X
Miljöpåvverkan från
omgivnin
ngen

Nej
X

och Kallix älvsystem
m och klassas som
Natura 2000‐områdde. Sjukhuse
et i
Gällivare har älven som
reservvvattentäkt. G
Grundvattenn
nivåer
studera
ades vid geotteknisk
undersökning.
Vegetation tas delvvis bort på
planom
mrådet. Tomttmark komm
mer dock
till störrre delen utggöras av vege
etation.
Djurlive
et bedöms innte att påverrkas
nämnvärt eftersom
m den föresla
agna
bebygg
gelsen ligger på redan be
ebyggd
mark.
Landskapsbilden föörändras något
efterso
om den nya bbebyggelsen är mer
storska
alig och i två våningar.

Nej

HÄLSOEEFFEKTER
Utsläpp, buller,
vibration
ner

Flygbuller från helikkoptertrafik till
sjukhusset bedöms iinte utgöra hinder
h
för plan
nerad bebygggelse inom
planom
mrådet. Dettaa med anledning av
att det är så få flygnningar.
X

Nej
Buller från
f
vägtrafikk bedöms ej bli så
störand
de att gällandde riktvärden för
buller överskrids.
ö
Ingen skotertrafik
s
ttillåts inom området.
o

Ljus
Säkerhett

X

Nej

X

Nej

X

Nej

X

Nej

Allergierr

Planbestämmelse hhar införts om
m att
radonskyddat bygggande ska utfföras. Ev
förekom
mst av radonn bör underssökas.
Ingen allergiframka
a
allande anlägggning
finns omkring eller föreslås inom
planom
mrådet.

HUSHÅLLLNING MED
MARK, V
VATTEN OC
CH
ANDRA RESURSER
Mark‐ occh
vattenan
nvändning
Naturressurser
Transporter
Rekreation

X

Nej

X

Nej
X

Nej

Markan
nvändningenn förändras endast
e
måttlig
gt.
Markan
nvändningenn förändras endast
e
måttlig
gt.
Transporterna bedööms inte näm
mnvärt
öka i occh med det nnya områdett.
Älvomrrådet användds i turistiska
a
15
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Kulturmiljö

X

Nej

samma
anhang och ssom ett popu
ulärt
promen
nadstråk meed rastplatser.
Iansprå
åktagen markk inom plano
området
bedöms ej nämnvä rt användas för
allmänhetens rekreeation.
Ingen kulturhistoris
k
sk miljö berö
örs.

MILJÖBALKEN
3 och 4 kkap.

Planförrslaget bedöm
ms vara före
enligt
med 3 kap miljöballken. Detaljplanens
utbyggnad tar rimliig hänsyn till natur
och kullturvärden i öövrigt.

Hushållsb
bestämmelserr

och miljö
ökvalitetsmåål

X

5 kap.
Miljökvaalitetsnormer
Anmälan
n, tillstånd

Nej

X
X

Nej
Nej

Vassara
aälven ingår i Natura 200
00.
Planom
mrådet omfatttar ca 15 me
eter av
strandsskyddat områåde. All risk för
erosion
n, näringsläckkage, förorening,
grumlin
ng av vattenm
miljön bör
förebyg
ggas.
Med da
agvattenbesttämmelse om
m att
dagvattten skall tas om hand lokkalt
tillsamm
mans med avvståndet till Vassara
älv gör att infiltratioon kan ske in
nnan
dagvatttnet når älveen. Med desssa
försiktighetsåtgärd er bör inte älvens
ä
naturvä
ärden påverkkas negativt av
detaljplanen.
Planen bedöms intee överskrida några
miljökvvalitetsmål.
Upphävvande av straandskyddet i aktuellt
planom
mråde krävs vvid ett
genomförande.

ÖVERGR
RIPANDE
MILJÖM
MÅL
Nationellla och
regionala miljömål
Kommun
nala miljömåål

X

Nej

X

Nej

Planen bedöms intee motsätta de
d
natione
ella och regioonala miljöm
målen.
Planen bedöms intee motsätta de
d
kommu
unala miljöm
målen.

MILJÖ
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Slutsatsser behovsb
bedömning
Planändringen bedöms bidra till en viss miljööpåverkan dåå planområdet berör Nattura 2000.
ningen är docck att en särsskild miljöko nsekvensbesskrivning MK
KB inte behövver upprätta
as då
Bedömn
föreslageen detaljplan
n ej bedöms innebära beetydande miljöpåverkan.
Natura 22000
All risk fö
ör erosion, näringsläckag
n
ge, föroreninng, grumling av vattenmiljön bör föreebyggas. Med
d
bestämm
melse om attt dagvatten ska
s fördröjass lokalt, områåde för dagvvatten, tillsam
mmans med
avståndeet till Vassaraa Älv gör att infiltrationeen kan ska innan dagvattn
net når älvenn.
Dagvatteenhanteringeens utformning bör planeeras men häänsyn till omrrådets sluttaande terräng.
Mot bakkgrund av detta är bedöm
mningen att nnegativ påve
erkan av älve
en kan undvikkas genom
försiktighetsåtgärder både under byggnationn och när om
mrådet tas i bruk och att äälvens naturvvärden
därför in
nte påverkas negativt av detaljplanenn.
Samman
nfattningsviss bedöms dettaljplanen soom omfattar vårdboende
e ej påverka kklassade områden på
ett oacceeptabelt sättt. Inga högt klassade
k
natturvärden beerörs. Förslag
gets bebyggeelseområden
n har
ingen nä
ämnvärd omg
givningspåveerkan. Flygbuuller från sju
ukhuset bedö
öms inte utgööra hinder fö
ör
planerad
d bebyggelsee inom plano
området. Dettta med anledning av att det bl a är sså få flygning
gar och
att störn
ningarna är momentana.
m
Bedömningen är nu att
a en särskiild MKB inte behöver upp
prättas då föreslagen dettaljplan inte bedöms
ov till betyda
ande miljöpå
åverkan på m
miljö, hälsa eller hushållning med marrk, vatten elller andra
ge uppho
resurser enligt ovan beskrivna.
Bedömn
ningen är att nedanstående utredninggar/klarläggaanden kan be
ehöva göras i detaljplane
eskedet
och/eller vid byggande:
Eventuell förekomst av radon bö
ör klargöras i nnan byggan
nde sker. Besstämmelse oom att radon
nskyddat
byggand
de ska utföras har införts i detaljplaneen tills frågan är klarlagd.
Åtgärderr som kan pååverka älven negativt skaa minimeras.. VA‐utrednin
ng som angeer hur dagvatttnet
omhändertas måste göras innan byggnation..
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