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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Koskullskulle 1:81.
Planen ger möjlighet till cirka 6 fastigheter för bostadsbebyggelse i form av friliggande villor.
En del av planområdet har lämnats mer flexibel, för att möjligheten ska finnas att även
uppföra radhus eller parhus. Illustrationerna visar två förslag över hur området kan
disponeras, se figur 1.
Den nya bebyggelsen kommer att anknyta till en ny lokalgata, lokalgatan ansluts till den
befintliga Jägargatan som ligger sydöst om planområdet. I den nordöstra delen av planen
finns ett större naturområde som kommer att bevaras, detta område bildar ett grönstråk
med anslutning till parken. Planområdet ligger relativt lågt jämfört med närliggande
bebyggelse. Därför fungerar naturområdet (med sina befintliga diken) som en dagvatten
recipient.

Figur 1, illustrationer som visar två förlag på hur bostäder kan disponeras.
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Kapitel 3 i miljöbalken
Hela planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, läs mer under rubriken
byggnadskultur och gestaltning. Däremot berör inte planen riksintresset för värdefulla
ämnen och mineraler och inte heller riksintresset för rennäring. Förslaget bedöms ta rimlig
hänsyn till naturvärden.

Figur 2, karta över riksintresse för kultur i Malmberget och Koskullskulle.

Kapitel 4 i miljöbalken
I detta kapitel utpekas särskilt värdefulla områden, som bör skyddas med hänsyn till sina
kultur- och naturvärden. Planområdet berörs inte av dessa bestämmelser.

Kapitel 5 i miljöbalken
Detta kapitel innehåller bland annat krav på miljökvalitetsnormer för luft inte ska överskidas.
Anledningen är att planläggning inte ska vålla skada eller olägenheter på miljön eller
människors hälsa. Planen bedöms inte överskrida några miljökvalitetsmål.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i nordöstra delen av Koskullskulle tätort, cirka 8 km nordöst om centrala
Gällivare. Planområdet gränsar till Myranparken i sydöst, fastigheten Koskullskulle 1:83 i
nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i sydväst och nordöst.
Området ansluts till Malmberget, Gällivare och Tjautjas från väg 860, se figur 3.
VÄG 860

KOSKULLSKULLE
PLANOMRÅDE

MYRANSKOLAN

VÄG 860

Figur 3, översiktsbild över Koskullskulle, planområdet är markerat i rött.

Areal
Planområdet omfattar en area på cirka 1 ha.

Markägoförhållanden
Planområdet berör fastigheten Koskullskulle 1:81, vilken ägs av Gällivare kommun. Det berör
även en del av den befintliga Jägargatan som är en kommunal ägd lokalgata.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer
Det finns en aktuell fördjupad översiktsplan för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle som
antogs av kommunfullmäktige 2008-11-03. I den fördjupade översiktsplanen föreslås
bostäder som markanvändning för planområdet.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för det aktuella området, närmsta
planlagda områden är Myranskolan och östra Koskullskulle.

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om en detaljplan medger betydande påverkan
på miljön, enligt 6 kap 11, 12 §§ miljöbalken.
Kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra någon betydande
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas, se
bifogad behovsbedömning.

Kommunala beslut i övrigt
”Förfrågningar om tomter för byggande av enfamiljshus i Koskullskulle finns både av några
som är anmälda i kommunens tomtkö men även muntliga förfrågningar förekommer”.
Med bland annat detta som bakgrund tog kommunstyrelsen beslutet att hos miljö- och
byggnämnden ansöka om upprättande av detaljplan på fastigheten Koskullskulle 1:81. Miljöoch byggnämnden beslutade 17 november 2011 att detaljplaneläggning av området får
prövas i en planprocess.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Befintliga förhållanden
I dagsläget är planområdet obebyggt och ligger beläget 1-2 m nedanför befintlig bebyggelse
som gränsar mot Mossgatan och Hedgatan. Området utgörs av ängsmark och mindre
slyskog. Öppna diken finns både i planområdets nordöstra del samt vid den nordvästra
plangränsen. Inga klassade naturvärden bedöms finnas i det aktuella planområdet.
Förändringar enligt planförslaget
Förändringarna som planförslaget innebär är att ängsmarken tas i anspråk för
bostadsbebyggelse vilket kommer att påverka landskapsbilden. Naturområde sparas för att
mildra intrånget i landskapsbilden samt för att knyta samman den närliggande parken med
det nya bostadsområdet. Eftersom planområdet ligger relativt lågt jämfört med närliggande
bebyggelse kommer naturområdet fungera som en dagvatten recipient.
Geotekniska förhållanden
Befintliga förhållanden
En geoteknisk undersökning är gjord för fastigheten Koskullskulle 1:81 av WSP. Resultaten
har sammanställts i ett PM, Gällivare kommun, översiktlig geoteknik för tomt Koskullskulle,
Gällivare 2010-11-16.
Marken utgörs av ängsmark och mindre slyskog. Området är förhållandevis plant och jorden
består av ett växtskikt på torv eller sand på morän. Under ytskiktet på ett djup av ca 0,5-2,0
meter finns undergrunden som består av en naturlig fast morän som är siltig sandig eller
sandig siltig. Inga indikatorer på föroreningar påträffades vid de geotekniska
undersökningarna. Grundvatten nivån ligger på ca 2 meters djup och växlar normalt ca +-1,0
meter vid låga och höga grundvattennivåer.
Förändringar enligt planförslaget
En mer kompletterande geoteknisk undersökning rekommenderas innan byggande, med
tanke på den sanka marken. En bestämmelse angående källarlösa hus har även införts i
planen, med avseende på den sanka marken och de höga grundvattennivåerna i området.
Förorenad mark
Befintliga förhållanden
Inga indikatorer på föroreningar påträffades vid de geotekniska undersökningarna.
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 Gällivare-MalmbergetKoskullskulle råder normal risk för markradon inom planområdet.
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Förändringar enligt planförslaget
På mark med normal risk för markradon bör radonskyddat byggande ske enligt Boverkets
publikation åtgärder mot radon i bostäder, 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.
Fornlämningar
Befintliga förhållanden
Inga kända fornlämningar finns i området.
Förändringar enligt planförslaget
Om fornlämningar skulle påträffas på planområdet måste byggnadsarbetet stoppas och
arkeologiska experter tillkallas.

Bebyggelseområden
Bostäder
Befintliga förhållanden
Området är idag inte bebyggt. Bostadsbebyggelse i närområdet är till största del småskaliga
enbostadshus som har tillkommit från tidigt 1900-tal fram till 1990-talet. Det finns även ett
flerbostadshus i närheten av Jägargatan.
Förändringar enligt planförslaget
Planen ger möjlighet till cirka 6 fastigheter för bostadsbebyggelse i form av friliggande villor.
Den östra delen av planområdet har lämnats mer flexibel, för att möjligheten ska finnas att
även uppföra radhus eller parhus. Planen medger en våningshöjd på två våningar med
begränsning av byggnadshöjd för komplementbyggnader, vilken inte får överstiga 3,5 m.
Områdena som är betecknad med e1 på plankartan får bebyggas med friliggande hus. Den
sammanlagda byggnadsarean får vara 25 % av fastighetsarean där komplementbyggnaden
får uppta max 60 m2. Den maximala bruttoarean för huvudbygganden får vara 250 m2.
Fastighetsstorleken får inte vara mindre än 800 m2, detta för att området inte skall
överexploateras och passa in i Koskullskulles bebyggelsemiljö. För friliggande hus gäller även
bestämmelsen, vid byggande av två våningar får vind inte inredas.
Området som ligger till öster om den nya lokalgatan har även beteckningen e2, vilket betyder
att utöver villor tillåts även parhus eller radhus. Byggnadsarean för parhus och radhus får
uppta 35 % av fastighetsarean och den största tillåtna bruttoarean för huvudbyggnaden får
vara 180 m2. Komplementbyggnader som tillhör radhus eller parhus får högst uppta 50 m2.
När det gäller radhus och parhus får vinden inredas. Radhus och parhus har oftast mindre
tomter än friliggande hus, vilket gör att de har tillgång till en mindre våningsyta. Därför får
de som kompensation tillåtelse att inreda vinden. Dessa bostäder kommer även att ligga
intill grönområdet vilket gör att en inredd vind inte stör grannar på samma sätt som om de
skulle ligga intill de befintliga husen.
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När det gäller placering ska huvudbyggnader placeras minst med ett avstånd på 4 meter från
fastighetsgräns och för komplementbyggnader gäller ett avstånd på 2 meter från
fastighetsgräns. Med undantag för radhus och parhus, de får placeras i fastighetsgräns mot
intilliggande bostadsfastighet om denna byggs samordnat med annat radhus eller parhus.
Offentlig och kommersiell service
Befintliga förhållanden
Inom 200 meter från planområdet finns Myranskolan med både förskola och grundskola upp
till årskurs 9, se figur 4. Detaljhandeln i Koskullskulle består av kioskbutiken Godishuset. När
det gäller livsmedelsinköp hänvisas Koskullskulleborna till Gällivare eller Malmberget,
eftersom konsumbutiken i Koskullskulle lades ner 2005.

Figur 4, Myranskolan (Källa: Gällivare kommun).
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar med anledning av planen avses ske.
Byggnadskultur och gestaltning
Befintliga förhållanden
Delar av Koskullskulle är riksintresse för kulturmiljövården. Koskullskulle är ett gruvsamhälle
med karaktäristiskt och tidstypisk bebyggelse som väl speglar konjunkturförändringar och
socialskiktning från och med 1800-talets slut. Området öster om järnvägen (där Koskullskulle
1:81 ingår) omfattar hela den östra delen av Koskullskulle och begränsas i norr av Vitåfors
gruvområde. I detta område består bebyggelsen till största del av enbostadshus tillkomna
under en period från 1900-1990-talet. Området har en gammal rutnätsplan som har
utvidgats med tiden. Den småskaliga bebyggelsen är tidsmässigt och utseendemässigt
blandad vilket speglar ett levande samhälle som utvecklats i liten skala.
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Figur 5, äldre bostadsbebyggelse längst Jägargatan (Källa: Gällivare kommuns bildarkiv).
Bostadsbebyggelsen som ligger i samma kvarter som planområdet, består av friliggande
villor som är byggda mellan 1977-1991. Fastigheterna är mellan 800-1100 m2 stora till ytan
och har enskilda ägare.

Figur 6, friliggande villor i planens närområde som är byggda mellan 1977-1991 (Källa:
Gällivare kommun).
Förändringar enligt planförslaget
Planförslaget kommer inte att väsentligt påverka den befintliga bebyggelsemiljön i
Koskullskulle, utan den nya bebyggelsen kommer att uppföras på obyggd mark. Eftersom
den befintliga bebyggelsen är blandad och har olika karaktärer beroende på när den
tidsmässigt uppförts, torde det nya området bli en del av Koskullskulles byggnadsstil.
Den nya bostadsbebyggelsen kommer att hållas småskalig för att smälta in bland den
befintliga bebyggelsen i planens närområde. Ett nytt bostadsområde kan spegla vår tids
byggande och konjunktur, på så sätt kan detta område ses som en del av den framtida
kulturmiljön i Koskullskulle. Ett samhälle i förändring.
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Friytor
Naturmiljö, lek och rekreation
Befintliga förhållanden
Planområdet är i dagsläget obebyggt och består av onyttjad ängsmark.
Intill planområdet, på andra sidan Jägargatan, mitt emot Myranskolan finns en park. Parken
fungerar som ett större strövområde där det även finns tillgång till en grillplats och stora
öppna grönytor. Skidspår finns i anslutning till bostadsområdet Solbacken i övre
Koskullskulle, cirka 500 meter från planområdet.

Figur 7, kartan visar befintliga och nya skidspår i Malmberget och Koskullskulle. Den röda
ringen visar det aktuella planområdet (Bildkälla: FÖP Gällivare-Malmberget-Koskullskulle
2008).
Förändringar enligt planförslaget
Naturmark kommer att bevaras i planområdet för att bilda ett grönstråk med den befintliga
parken vid Myranskolan, för det rörliga friluftslivet.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och skotertrafik
Befintliga förhållanden
Planområdet berör en del av Jägargatan som är en allmän gata med trottoarer för
fotgängare. En skoterled finns vid den östra sidan av Kokskullskulle.
Förändringar enligt planförslaget
Den nya lokalgatan ansluts till Jägargatan i sydost. Vägen är således allmän och förvaltas och
underhålls av kommunen. Eftersom den nya lokalgatan leder till en återvändsgränd kommer
ingen genomfartstrafik ske inom området, utan gatan kommer främst att nyttjas av de
boende. Inga separata gång- och cykelvägar föreslås för den nya gatan, då biltrafiken
bedöms vara begränsad och ingen genomfartstrafik kommer att förekomma.
I två av naturområdena har bestämmelsen skoter förts in, det betyder att skoterpassage
tillåts. Dock är inte syftet att det ska förkomma någon genomfartstrafik för skotrar utan
främst för att de boende i området ska kunna ta sig ut till de anlagda skoterlederna i
Koskullskulle. Rättigheten för skoterpassage gäller dock endast för denna detaljplan, men
tanken är att tillåta skoterpassager i framtida detaljplaner som gränsar mot detta område.
På så sätt kan denna rättighet i framtiden gälla hela vägen fram till närmsta skoterled.
Kollektivtrafik
Befintliga förhållanden
Gällivares lokaltrafik har två linjer som trafikerar Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, linje 10
och linje 20 med hållplatser vid Myranskolan cirka 200 meter från planområdet.
Förändringar enligt planförslaget
Inga förändringar avses ske genom planförslaget.
Parkering, utfarter
Befintliga förhållanden
Ingen bebyggelse eller parkeringar finns inom planområdet i dagsläget.
Förändringar enligt planförslaget
Utfarterna från blivande tomter kommer att anslutas mot den nya lokalgatan i planområdet.
Ett in- och utfarts förbud finns mot den angränsande bebyggelsen till Jägargatan, detta för
att de nya bostädernas in- och utfarter ska kopplas till den nya lokalgatan. Parkeringar avses
ske på respektive tomt.
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Risker och störningar
Diffus damning
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar
Diffus damning från gruvområdet Vitåfors kan förekomma. Det ligger inom LKAB:s
ansvarsområde att förebyggande och avhjälpande åtgärder vidtas, för att damningen från
Vitåfors inte ska påverka människors hälsa.
Buller från LKAB:s verksamhetsområde Vitåfors
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar
När det gäller externt buller från gruvområdet Vitåfors, har en undersökning gjorts av
Tunemalm & Högberg AB 2011. En av mätpunkterna i undersökningen var placerad vid
planområdets norra sida. Mätningen gjordes nattetid och i den aktuella punkten mättes den
ekvivalenta ljudnivån till 42 dBA och den maximala ljudnivån till 54 dBA.
Den maximala ljudnivån anger högsta ljudtrycksnivån under en viss tidsperiod. Enligt
gällande miljödom för LKAB:s verksamhet vid Vitåfors får ljudnivån högst uppgå till 55dBA
nattetid.
Den ekvivalenta ljudnivån avser en medelljudnivå under en given tidsperiod. Enligt gällande
miljödom för LKAB:s verksamhet vid Vitåfors får den ekvivalenta ljudnivån högst uppgå till
45dBA nattetid.
Resultatet från bullermätningarna i Koskullskulle visar att riktvärdena enligt gällande
miljödom för buller från LKAB:s verksamhet vid Vitåfors uppfylls. Detta gäller både för den
ekvivalenta och för den maximala ljudnivån. Det ligger inom LKAB:s ansvarsområde att buller
från deras verksamhet inte överskider riktvärdena i Koskullskulle.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga förhållanden
Den befintliga bebyggelsen runt planområdet är anslutet till det kommunala avlopps- och
dricksvattensystemet.
Förändringar enligt planförslaget
En utbyggnad av det befintliga avlopps- och dricksvattensledningarna föreslås, för att
försörja den nya bebyggelsen.
Dagvatten
Befintliga förhållanden
I dagsläget finns dagvattenledningar både längst Jägargatan och lägst fastighetsgränsen vid
den sydvästra sidan av planområdet. Det finns även öppna dagvattensdiken vid den
nordöstra sidan av planområdet
Förändringar enligt planförslaget
I första hand bör dagvatten anslutas till det befintliga dagvattennätet. Den nya lokalgatan är
anpassad för att ett nytt dike ska kunna anläggas för att leda bort dagvatten från gatan och
från den nya bebyggelsens uppfarter.
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Energi och elförsörjning
Befintliga förhållanden
Vattenfall har i dagsläget elanläggningar i närheten av planområdet och det finns el anslutet
till den närliggande befintliga bebyggelsen. Fjärrvärme finns anslutet till flerbostadshuset
som ligger intill planområdet på andra sidan Jägargatan.
Förändringar enligt planförslaget
Det finns möjlighet att bygga ut det befintliga fjärrvärmenätet och ansluta det till fler
bostäder i Koskullskulle, desamma gäller för elförsörjningen.
Avfall
Befintliga förhållanden
Återvinningsstation finns idag vid korsningen Jägargatan/Bangatan i Koskullskulle.
Förändringar enligt planförslaget
En yta på 10 m2 inom Jägargatans vägområde är avsatt för gemensam avfallshantering. Detta
för att sopbilen inte ska behöva åka in bland den nya bebyggelsen och tömma avfallskärlen.
Det ökar trygghets- och säkerhetsaspekterna i bostadsområdet, då gatan inte kommer att
trafikeras med stora fordon. Med gemensamma avfallskärl blir även avfallskostnaderna lägre
för de enskilda hushållen. En rekommendation till de boende är att köpa in en avfallskvarn.
Med en kvarn kan man minska på soporna samtidigt som dålig lukt från soporna undviks
eftersom inga matrester hamnar bland avfallet. Genom att soporna minskar behöver kärlen
endast tömmas en gång i månaden, vilket även bidrar till en lägre avfallskostnad för de
enskilda hushållen.
De gemensamma avfallskärlen bör vara välordnade, helst inbyggda med tak. Nedan följer
några inspirationsbilder på hur de kan se ut.

Figur 8, inbyggda avfallskärl.
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Jämställdhet och trygghet
Befintliga förhållanden och förslag till förändringar
Området ligger nära både skola och hållplats för kollektivtrafik, vilket är bra utifrån ett
hållbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. Koskullskulleborna är hänvisade till Gällivare eller
Malmberget för livsmedelsinköp. Till närmsta livsmedelsbutik som ligger i Malmberget är
avståndet cirka 6 km från planområdet. Till större livsmedelsbutiker vid Malmhedens
industriområde är avståndet cirka 8 km från planområdet.
En trygg miljö med belysta gator och begränsad biltrafik ska försöka eftersträvas på det
aktuella planområdet. Genom att den nya lokalgatan leder till en återvändsgränd kommer
ingen genomfartstrafik att ske inom området, vilket betyder att biltrafiken begränsas. En
annan positiv trygghetsaspekt är att planområdet omges av befintlig bostadsbebyggelse i
Koskullskulle. Omgivningen ger även förutsättningar till att de boende ska ha närhet till
natur- och rekreationsområden.

Administrativa frågor
Genomförande tiden är fem år från och med den dag planen vinner laga kraft.

Konsekvenser av planens genomförande
Behovsbedömning för att bedöma behovet av miljöbedömning enligt bestämmelserna i
miljöbalken och plan- och bygglagen finns som bilaga. Se även under respektive rubriker
ovan för redovisande konsekvenser.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planprocessen handläggs med ett normalt planförfarande, där ett samråd beräknas äga rum
i början av år 2012. Efter inkomna synpunkter och eventuella revideringar ställs planen ut i
minst tre veckor för granskning. Målsättningen är att planen sedan kommer att antas under
sommaren 2012.

Figur 9, en illustration över planprocessen.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är angiven till fem år. Tiden är anpassad i avseende på
projektets storlek. Tiden bedöms även vara rimlig med tanke på den ökade efterfrågan på
villatomter i Koskullskulle.
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Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Gällivare kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Kommunen
ansvarar över uppförandet, driften och underhållet av den nya lokalgatan. Gällivare kommun
ansvarar även för skötsel av naturområdet och för att varje fastighet i planområdet ska ha
möjlighet till anslutning av kommunalt vatten och avlopp.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning kan ske efter det planen vunnit laga kraft. Kvartersmarken kan avstyckas
till fastigheter för bostadsbebyggelse. Gällivare kommun ansöker om avstyckning, vilket görs
hos Lantmäteriet. Illustrationen på plankartan är endast ett förslag på hur en tomtindelning
kan komma att se ut, illustrationerna är inte juridiskt bindande. Det finns möjlighet att t.ex.
bilda sex generösa tomter för villabebyggelse med tomtstorlekar på minst 800 m2.
Möjligheten finns även att uppföra parhus och radhus på den nordöstra sidan av
planområdet. Fastigheterna kommer i första hand gå till kommunens tomtkö. Om annat blir
aktuellt kommer exploateringsavtal tecknas.
U-område
Ett u-område finns nordväst om Jägargatan, detta för att säkerställa skötsel av befintliga VAledningar. Inom detta område får inte marken bebyggas. Huvudman för ledningarna är
Gällivare kommun. De befintliga VA-ledningarna bör säkerställas med ledningsrätt, detta
görs genom en lantmäteriförrättning.

Ekonomiska frågor
Detaljplanens upprättande bekostas av Gällivare kommun. Denna kostnad tas sedan ut i
samband med tomtförsäljning. Kommunen bekostar all utbyggnad fram till fastighetsgräns,
här ingår även VA-kostnader fram till fastighetsgräns. På fastigheterna ansvarar de enskilda
fastighetsägarna över utbyggnadskostnader. Kostnaderna för fastighetsbildning fördelas vid
respektive förrättning.
Vattenfall Eldistribution AB har el-anläggningar i närheten av planområdet. Planen
föranleder inte till att några ledningar behöver flyttas. Eventuell förändring/flytt av befintliga
el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören om ej annan
överenskommelse finns. Däremot bekostar Vattenfall eventuell inmätning av kablar för att
säkerställa deras placering.

Tekniska frågor
Lokalgata och belysning
En ny lokalgata med vändplats ska anläggas, där vägområdet har en bredd på 7 meter och
vändplatsen en bredd på 12 meter. Vägområdets bredd är anpassad efter storleken på
bostadsområdet och med tanke på snöröjning. Lokalgatan ska förses med belysning.
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Naturområden
Naturområdet i det nordöstra hörnet av planområdet är ca 2 000 m2 stort till ytan. Här bör
växtlighet bevaras för att behålla områdets nuvarande karaktär. Genom att spara
växtligheten ges även ett insynsskydd mellan den nya bebyggelsen och den befintliga
bebyggelsen på Hedgatan. Detta område får användas för skoterpassage till och från
bostadsområdet av de boende i kvarteret.
Ett naturområde på ca 200 m2 finns som en förlängning av lokalgatan, detta för att även här
möjliggöra skoterpassage. Natur är även bevarat på den sydvästra sidan av planområdet för
att säkerställa skötsel av befintliga ledningar.
VA och dagvatten
Inom planområdet finns befintliga VA-ledningar, som kan användas för att försörja de nya
bostäderna, se figur 10. När det gäller dagvatten finns även ett befintligt dagvattennät inom
planområdet, öppna diken finns i naturområdet i nordöst. Dessa diken kan med fördel
användas för att ta hand om dagvatten från den nya bebyggelsen. Dock bör en VA- och
dagvattenutredning utföras i samband med att planen antas för att säkerställa kapaciteten
på de befintliga ledningarna i närområdet.

Figur 10, ritning över befintligt VA- och dagvattensysten, den svarta rektangeln visar
planområdet.
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El-försörjning och fjärrvärme
Det finns möjlighet att ansluta de nya bostäderna till Gällivare Energi´s fjärrvärmenät. Dock
kan det behövas en ny anslutning som passerar Kullegatan där Vägverket är huvudman. Om
en ny anslutning skulle bli aktuell måste ett tillstånd måste sökas hos den berörda parten.
Vattenfall har el-anläggningar i närheten av planområdet och ansluter ny bebyggelse till sitt
elnät vid beställning. Byggnader får inte uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder
vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. Vid projektering
av området måste Vattenfalls ledningsstråk beaktas. Vid arbete nära el-kabel skall
kabelutsättning på plats beställas.

Planområde
Vägmitt
10 kV
0,4 kV

Figur 11, ritning över Vattenfalls el-anläggningar.
Elektronisk infrastruktur
Vid projekteringen av VA och eventuellt fjärrvärme bör samordning ske med kommunens IT enhet och leverantörer av telefoni/bredband/tv. Samordning ger förutsättningar för en
öppen kanalisation/öppet stadsnät där de boende själva fritt kan välja sina
telefoni/bredbands/tv-leverantörer. Det ger även förutsättningar till att samma ledningsgrav
används till exempel både VA och elektronisk infrastruktur, vilket gör att området inte
behöver grävas upp mer än nödvändigt.

Medverkande tjänstemän
Upprättad mars 2012.
Sture Sundquist, miljö- och byggchef, Gällivare kommun
Sofie Rynbäck, planförfattare, Gällivare kommun
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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

Riksintressen

X

X

Det föreslagna planområdet är inte
detaljplanerat i dagsläget. Detta
innebär att det inte finns gällande
detaljplaner eller
områdesbestämmelser för det
aktuella planområdet idag.
Hela planområdet ligger inom
riksintresse för kulturmiljövård.

Naturvårdsplan/
Naturvårdsprogram

X

Ingen klassad natur finns inom
planområdet. En del av marken har
tidigare används som fotbollsplan,
vilket betyder att den redan varit i
anspråkstagande.

Ekologiskt känsliga
områden

X

Marken utgörs av ängsmark och
mindre slyskog och bedöms inte
vara av höga naturvärden.

Fornlämningar

X

Inga registrerade fornlämningar
finns inom området.

Skyddsavstånd

X

Området berörs inte av strandskydd
eller andra skyddsavstånd.
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Effekter på miljön
Mark

X

Topografin och marken kommer att
påverkas vid ny bebyggelse.
Eftersom planområdet ligger 1-2
meter nedanför befintlig bebyggelse
kan det vara aktuellt att fylla upp
marken där ny bebyggelse ska
uppföras. Däremot kommer ett
större naturområde sparas för att
området ska behålla sin
glesbebyggda karaktär. Inga
föroreningar har påträffats vid de
geotekniska undersökningarna.

Luft och klimat

X

Tillskottet av emissioner genom
ökad trafik i samband med nya
bostäder bedöms bli marginellt.
Miljökvalitetsnormerna bedöms inte
överskridas.

Vatten

X

Befintliga öppna diken som finns
inom området kommer att sparas
och hamna inom naturområde.
Detta för att undvika att det
befintliga dagvattensystemet ska
påverkas.
En mer utförlig geoteknisk
undersökningen bör utföras i
samband med byggnationer.

Vegetation

X

Djurliv

Landskapsbild

Vegetation kommer att tas bort på
de föreslagna bostadstomterna.
Detta kommer förhoppningsvis att
ersättas med gräs och planteringar
på respektive tomt. Ett större
naturområde kommer att sparas i
den nordöstra delen av planen.
X

X

Djurlivet bedöms inte att påverkas
nämnvärt då den nya bebyggelsen
är omringad av befintliga bostäder.
Landskapsbilden förändras då en
lucka i den befintliga bebyggelsen
delvis byggs igen.
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Miljöpåverkan från
omgivningen

X

Diffus damning från gruvområdet
Vitåfors kan förekomma. Dock ligger
detta inom LKAB´s ansvarsområde
att förebyggande och avhjälpande
åtgärder vidtas.

X

I planens närområde finns endast
mindre vägar vilket innebär att
trafiken är begränsad. Ett nytt
bostadsområde med 6-7 nya
bostäder bedöms ge en marginell
påverkan på trafiken i avseende på
buller och utsläpp. Inga gällande
riktvärden och normer för buller
bedöms att överskidas.

Hälsoeffekter
Utsläpp, buller,
vibrationer

När det gäller externt buller från
gruvområdet Vitåfors, har en
undersökning gjorts av Tunemalm &
Högberg AB 2011. Resultatet från
bullermätningarna i Koskullskulle
visar att riktvärdena enligt gällande
miljödom för buller från LKAB:s
verksamhet vid Vitåfors uppfylls.
Detta gäller både för den
ekvivalenta och för den maximala
ljudnivån.
Ljus

X

Ingen påverkan bedöms ske
angående ljus. Ökad biltrafik i
samband med den nya bebyggelsen
kommer att bidra till en marginell
ökning av störning från billyktor
kvällstid.

Säkerhet

X

Ingen genomfartstrafik kommer att
förekomma inom området då den
nya lokalgatan leder till en
vändplats. Lokalgatan kommer
främst att betjäna de boende i
området.

Allergier

X

Ingen allergiframkallande
anläggning finns omkring eller
föreslås inom planområdet.
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Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Mark- och
vattenanvändning

X

Tidigare obyggd mark berörs vid
anläggning av ny lokalgata och
uppförande av nya bostäder.
Ungefär en tredjedel av
planområdet utgör naturområde,
denna del berörs inte av ändrad
markanvändning.

Naturresurser

X

Det bedöms inte finns några
bevarandevärden i naturmarken.

Transporter

X

Transporterna bedöms öka
marginellt med föreslagen
planering. Detta med avseende på
det låga antalet nya bostäder som
planeras. Området ligger nära en av
lokaltrafikens hållplatser cirka 200
meter från planområdet. Detta ger
möjligheter för de boende att nyttja
kollektivtrafiken.

Rekreation

X

Området som utgörs av ängsmark
och mindre slyskog används inte i
dagsläget för rekreation.

Kulturmiljö

X

Planförslaget kommer inte att
förvanska den befintliga
bebyggelsen i Koskullskulle utan den
nya bebyggelsen kommer att
uppföras på obyggd mark. Eftersom
den befintliga bebyggelsen är
blandad och har olika karaktärer
beroende på när den tidsmässigt
uppförts, torde det nya området bli
en del av Koskullskulles
byggnadsstil. Den nya
bostadsbebyggelsen kommer att
hållas småskalig för att smälta in
bland den befintliga bebyggelsen i
planens närområde.
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Miljöbalken
3 & 4 kap.
Hushållsbestämmelser
och miljökvalitetsmål

X

Hela planområdet ligger inom
riksintresse för kulturmiljövård.
Planen berör dock inga andra
riksintressen. Förslaget bedöms i
övrigt ta rimlig hänsyn till
naturvärden.

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

Planen bedöms inte motsätta de
kommunala miljömålen.

Övergripande miljömål

SLUTSATSER
Det aktuella planområdet bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa
eller hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Hela planområdet är dock inom riksintresse för kulturmiljövården. Planförslaget kommer
inte att förvanska den befintliga bebyggelsemiljön i Koskullskulle. Den nya bebyggelsen
kommer att hållas småskalig för att smälta in i Koskullskulles bebyggelsemiljö. Ett nytt
bostadsområde kan spegla vår tids byggande och konjunktur, på så sätt kan detta område
ses som en del av den framtida kulturmiljön i Koskullskulle.
Det kan förkomma diffus damning från gruvområdet Vitåfors i Koskullskulle. Dock ligger
detta inom LKAB´s ansvarsområde förebygga och avhjälpa damningen. De mätningar som
gjorts när det gäller externt buller från Vitåfors visar att ljudnivåerna hålls inom de riktvärden
som finns uppsatta för LKAB:s verksamhet.
Kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra någon betydande
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. En
begränsad redovisning av miljökonsekvenser har gjorts i planbeskrivningen.
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