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1 INLEDNING
En översiktsplan, ÖP, ska ange kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas
samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Utgångspunkten är att mark- och
vattenområden ska används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt
medför en god hushållning.
En översiktsplan anses alltid medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning ska göras. Miljöbedömningen är en process med syfte att integrera miljöaspekter i planen så att
en hållbar utveckling främjas. Inom ramen för miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas. MKB:n ska identiﬁera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan
som planens genomförande kan antas medföra. Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning
till Gällivare kommuns översiktsplan.

1.1 Disposition
Denna MKB är uppdelad i 4 kapitel. Kapitel 1 ger läsaren en orientering om resterande delar av
dokumentet. Här klargörs syftet med MKB:n samt MKB:ns avgränsning. I kapitel 2 förklaras
nollalternativet.
I kapitel 3 beskrivs de bedömningsgrunder som har använts för att bestämma typ och grad av
påverkan som genomförandet av planförslaget antas ge upphov till. Här beskrivs riksintressen,
miljökvalitetsnormer och miljömål.
En beskrivning av den miljöpåverkan som ett genomförande av planen bedöms ge upphov till görs i
kapitel 4. Kapitel 4 och påverkansbeskrivningen är uppdelat på geograﬁska områden. Sist i kapitel 4
ges en sammanfattning av planförslagets åtgärder inom riksintresseområden. Detta görs i tabellform.

1.2 Syfte
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i översiktsplanen så att en hållbar
utveckling främjas. MKB:n ska identiﬁera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som
planens genomförande kan antas medföra samt bedöma konﬂikter mellan exploateringsintressen och
bevarandeintressen. Positiv såväl som negativ påverkan ska behandlas. MKB:n ska även behandla
åtgärder för att minimera risken för negativ påverkan och dess konsekvenser. MKB:n utgör en del av
underlaget för beslut om översiktsplanen.

1.3 Avgränsning
En avgränsning av vad som ska ingå i MKB:n har gjorts i samband med att ett första utkast av
planförslaget utarbetats. I utkastet drogs grova riktlinjer för planens utformning upp, vilket gav en
indikation på planens huvudsakliga miljöpåverkan. Avgränsningen har sedan uppdaterats kontinuerligt under miljöbedömnings- och planprocessen allteftersom nya miljöfrågor och möjlig påverkan
har framträtt.
Konsekvenser som rör människors hälsa har inte behandlats i MKB:n, med undantag för den
fysiska boendemiljön och uppkomst av risker. Hälsoaspekter och sociala frågor har utretts enligt
Folkhälsoinstitutets modell och inarbetats i Översiktsplanens konsekvenskapitel.
Någon tidsmässig avgränsning av MKB:n har inte gjorts på grund av att de konsekvenser som ett
genomförande av planen kan ge upphov till många gånger är irreversibla och kommer att bestå även
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efter planens giltighetstid. Den påverkan som beskrivs är dock sådan som förväntas uppstå under
översiktsplanens giltighetstid.
Geograﬁskt omfattar översiktsplanen hela Gällivare kommun. För tätorterna Gällivare, Malmberget
och Koskullskulle ﬁnns även en fördjupad översiktsplan från 2014. MKB:n beskriver den påverkan
som ett genomförande av planen kan medföra på planområdet med omgivningar.

2 NOLLALTERNATIV
Ett nollalternativ innebär den förväntade utvecklingen som antas bli verklighet i avsaknad av nytt
planförslag, det vill säga inriktningen på kommunens planering under förutsättning att ingen ny
översiktsplan ﬁnns.
Nollalternativet för Gällivare översiktsplan innebär att den kommuntäckande översiktsplanen från
1991 fortsätter gälla. I nollalternativet ingår även pågående mark- och vattenanvändning samt den
bebyggelseutveckling som bedöms kunna ske utan stöd av ny översiktsplan. Detsamma gäller vad
som kan komma att ske med stöd av andra gällande planer och tillstånd.

3 BEDÖMNINGSGRUNDER
I detta kapitel beskrivs de bedömningsgrunder som har använts för att bestämma typ och grad av
påverkan som genomförandet av översiktsplanen antas ge upphov till. Här beskrivs bland annat
riksintressen, miljömål och miljökvalitetsnormer.

3.1 Hushållning med mark- och vattenområden
Enligt Miljöbalken, MB, ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. (3 kap. 1 § MB).
Detta innebär bland annat att stora opåverkade mark- och vattenområden samt ekologiskt känsliga
områden så långt möjligt ska skyddas och att områden som är av riksintresse ska skyddas.
Vid planläggning enligt Plan- och bygglagen, PBL, ska Miljöbalkens bestämmelser om hushållning
med mark- och vattenområden tillämpas. Dessa så kallade hushållningsbestämmelser återﬁnns i
Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.

3.1.1 Riksintressen enligt 3 kapitlet Miljöbalken
Miljöbalkens 3 kapitel redogör för grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden och omfattar riksintressen för både bevarande- och exploateringsintressen. Om ﬂera
oförenliga riksintressen enligt 3 kapitlet påträffas inom ett område ska företräde ges åt det eller de
ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med den fysiska miljön.
Nedan följer en redovisning av de riksintressen enligt 3 kapitlet som ﬁnns utpekade inom Gällivare
kommun. För beskrivning av samtliga riksintresseområden se Översiktsplanens del 2, kapitel 3.
Rennäring eller yrkesﬁske (5 §)

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesﬁsket ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande.
Viktiga områden för rennäringen som kan ha status som riksintressen är ﬂyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar
samt renhagar. Inom Gällivare kommun ﬁnns ett stort antal sådana riksintresseområden, se Figur 1.
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Figur 1. Karta över riksintressen för rennäring.

Sjöarna Akkajaure, Langas och Stora Lulevatten samt Kalixälven utgörs av riksintresse för yrkesﬁsket. Sjöarna är utsedda till riksintresse på grund av att de utgör fångstområden. Kalixälven är
utpekad till riksintresse på grund av att den utgör lek- och rekryteringsområde samt vandringsväg
för lax.
Naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv (6 §)

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Inom Gällivare kommun ﬁnns 15 områden utpekade som riksintresse för naturvård, se Figur 2,
bland andra Kebnekaise- och Vistasvaggeområdet, Kalixälven, Sjaunja, Stora Sjöfallets nationalpark,
Muddus samt Granlandet-Pellokielas.
Fem riksintressen för kulturmiljövård ﬁnns inom kommunen, se Figur 3. Den tidstypiska bebyggelsen i gruvsamhället Malmberget-Koskullskulle är av riksintresse liksom industrisamhället i
Suorva. De samiska landskapen i Läffasaiva och Saivorova är av riksintresse samt ett viste i Kaitum.
Tre områden inom Gällivare kommun utgör riksintresse för friluftslivet, Norrbottens fjällområde,
Muddus/Dundret och Kalix-Kaitum älvar, se Figur 3. Områdena är utpekade med anledning av
fritidsﬁske, kulturstudier och skidåkning.
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Figur 2. Karta över riksintressen för naturvård.

Figur 3. Karta över riksintressen för kulturmiljövård och för frliuftsliv.
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Ämnen eller material (7 §)

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa.
Inom Gällivare kommun ﬁnns två riksintressanta fyndigheter av ämnen eller material, kopparfyndigheten i Aitik och järnfyndigheterna i Malmberget, se Figur 4.
Energiproduktion och kommunikationer (8 §)

Områden som är av riksintresse för anläggningar för energiproduktion eller för kommunikationer ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Inom Gällivare kommun ﬁnns åtta områden utpekade som riksintresse för energiproduktion genom
vindkraft, samtliga i södra delen av kommunen, se Figur 4.
Väg E10, E45 och väg 1809 är av riksintresse för kommunikationer. Väg E10 är av särskild internationell betydelse och väg E45 är av särskild nationell betydelse. Väg 1809 går mellan E45 och
ﬂygplatsen och är utpekad som riksintresse då den ansluter till ﬂygplatsen, som också den är av riksintresse för kommunikationer. Riksintresset för Gällivare ﬂygplats består av nuvarande och framtida
ﬂygplatsområde.
Malmbanan inklusive spåranslutningarna till Vitåfors och till dagbrottet i Aitik är utpekat som riksintresse för kommunikationer. Även järnvägsstationerna Gällivare, Sjisjka, Kaitum, Fjällåsen och
Nattavaara är av riksintresse liksom Gällivare bangård. För karta över riksintressena se Figur 4.

Figur 4. Karta över riksintressen för värdefulla ämnen eller material, för energiproduktion och för
kommunikationer.
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Totalförsvarets anläggningar (9 §)

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Vissa anläggningar kan av sekretesskäl inte redovisas öppet.
Inom Gällivare kommun ﬁnns inga riksintressen för totalförsvarets anläggningar som kan visas
öppet. De närmast belägna riksintressena som kan redovisas är Jokkmokks övningsﬂygplats samt
Kiruna väderradar.

3.1.2 Riksintressen enligt 4 kapitlet Miljöbalken
Miljöbalkens 4 kapitel redovisar särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten.
Riksintressena omfattar endast bevarandevärden, det vill säga riksintressen med hänsyn till naturoch kulturvärden, och beskrivs med områdesnamn direkt i lagtexten.
De bevarandevärden som ﬁnns i dessa områden är i sin helhet av riksintresse, vilket ger natur- och
kulturmiljön ett starkt skydd. Exploatering och andra ingrepp är endast tillåtna om det kan ske på ett
sätt som inte påtagligt skadar miljön. Det ﬁnns dock undantag som ger exploateringsintressen företräde. Undantagen gäller om bevarandeintresset riskerar att motverka tätortsutvecklingen eller det
lokala näringslivet, eller om anläggningar för totalförsvaret eller materialutvinning behövs i området.
Nedan följer en redovisning av de riksintressen enligt 4 kapitlet som ﬁnns utpekade inom Gällivare
kommun. För beskrivning av samtliga riksintresseområden se Översiktsplanens del 2, kapitel 3.
Turism och friluftsliv (2 §)

Inom områden som är av riksintresse för turism och friluftsliv ska turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten för exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
I Gällivare kommun ﬁnns två områden som är utpekade som riksintresse för det rörliga friluftslivet,
Torneträsk–Paitasjärvi samt Stora Lulevatten, se Figur 5.
Obrutet fjäll (5 §)

Stora delar av fjällvärlden omfattas av riksintresse för obrutet fjäll. Inom dessa områden får bebyggelse
och anläggningar endast komma till stånd om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen,
den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas
endast om det kan ske utan att påverka områdenas karaktär.
Fjällområdet i Gällivare kommun, som ingår i det större området Jokkmokk-Gällivare-KirunaArjeplog-fjällen, är utpekat som riksintresse för obrutet fjäll, se Figur 5.
Skydd mot vattenkraftutbyggnad (6 §)

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i nationalälven Kalixälven med tillhörande vattenområden, källﬂöden och biﬂöden samt i Stora Luleälven
uppströms Akkajaure och i Råneälven med tillhörande käll- och biﬂöden.

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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Figur 5. Karta över riksintressen för turism och friluftsliv samt för obrutet fjäll.

Natura 2000 (8 §)

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Syftet är att värna
om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna. Natura 2000 bygger
på två EU-direktiv, Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet, vilka är grunden för EU:s
naturvårdspolitik.
Miljöbalkens 4 och 7 kapitel tilldelar alla Natura 2000-områden status av riksintresse, men till
skillnad från övriga riksintressen enligt kapitel 4 råder inga undantag från miljöskyddet som exempelvis vid tätortsutveckling.
Natura 2000-områdena inom Gällivare kommun är många, 22 till antalet, och utspridda inom hela
kommunen, se Figur 6. De utgörs dels av stora vidsträckta mark- och vattenområden, dels av de
sammanhängande vattensystemen Råneälven samt Torne och Kalix älvsystem.
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Figur 6. Karta över Natura 2000-områden.

3.2 Nationalparker
Syftet med nationalparker är att bevara stora sammanhängande områden av viss landskapstyp i
naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Nationalpark är det starkaste skydd ett naturområde kan få. Inom Gällivare kommun ﬁnns två nationalparker, Stora Sjöfallet och Muddus, se
Figur 7.
Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark är ett vidsträckt fjällområde vid några av Stora Luleälvs
fjällsjöar. Landskapet är varierande med höga fjällmassiv, lågfjällsryggar, ﬂacka högslätter och
djupt nedskurna dalar. I parkens östra del ﬁnns högåldriga tallurskogar. Parken delas i mitten av
Akkajaure regleringsmagasin. Den norra delen är belägen inom Gällivare kommun och den södra
delen är belägen inom Jokkmokks kommun.
När nationalparken bildades var syftet att skydda det berömda vattenfallet, Stora Sjöfallet och den
omgivande fjällnaturen. År 1919 beslutade riksdagen att bryta ut hela sjösystemet ovanför vattenfallet ur nationalparken. Omfattande vattenkraftsexploatering har därefter skett i ﬂera etapper och
vattenfallet har förlorat sin storhet.
Stora Sjöfallet är landets tredje största nationalpark, 1 278 km2. Nationalparken är en del av världsarvsområdet Laponia och utgör även ett Natura 2000-område. Här har samebyarna Unna Tjerusj
och Sirges betesmarker för sina renar. För besökare är de viktigt att visa hänsyn och inte störa renar
eller renskötare i arbete.
Muddus/Muttos nationalpark ligger i skogslandet mitt i Norrbottens län. Här ﬁnns vidsträckta
myrmarker, urskogar och djupa raviner med forsande vatten. Överallt ses spår av äldre skogsbränder.

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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Den senaste stora skogsbranden var 2006.
I myrområdet häckar mängder av fåglar och här ﬁnns ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud
under en del av året. I parkens södra del ﬁnns kursudalar med upp till 100 meter höga, lodräta bergväggar. Reservatet är 493 km2 och beläget inom Gällivare och Jokkmokks kommuner. Muddus ingår
i världsarvet Laponia och är även ett Natura 2000-område.

3.3 Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett
område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer
för skyddsvärda arter kan också förklaras som naturreservat.
Inom Gällivare kommun ﬁnns 24 naturreservat, av vilka Sjaunja, Lina fjällurskog, Kaitum fjällurskog, Stubba och Granlandet är de största, se Figur 7.
Sjaunja naturreservat är 2 851 km2 stort och omfattar stora arealer av tall- och granurskog, myrar,
björkskogar och kalfjäll. Reservatet innehåller landets största myrområde. Sjaunja är svårtillgängligt med få turiststugor och leder. Kungsleden går igenom västra delen av reservatet och i den östra
delen går en cykelstig. Vintertid leder några skoterleder genom reservatet. Sjaunja är även ett Natura
2000-område samt ingår i världsarvet Laponia.
Lina Fjällurskog är ett vidsträckt reservat på 980 km2 med barrskog, stora myrområden, sjöar,

Figur 7. Karta över nationalparker och naturreservat.
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vattendrag och uppstickande fjällbjörksklädda lågfjäll. Malmbanan skär genom området i nordsydlig riktning. Området är även ett Natura 2000-område.
Kaitum fjällurskog är 900 km2 stort och innehåller vidsträckta barrskogar, våtmarker och fjällbjörksklädda lågfjäll. Området ligger mellan Kalix och Kaitum älvar och är mycket rikt på sjöar och
vattendrag. Kaitum fjällurskog är även ett Natura 2000-område.
Stubba naturreservat är 350 km2 stort. Tillsammans med Muddus och Sjaunja bildar Stubbareservatet
landets största myrområde. Sjöar, bäckar och öar av urskog ger omväxling i myrlandskapet.
Rallarstigen går in ett stycke i reservatets nordöstra del. Stubba är även ett Natura 2000-område
samt ingår i världsarvet Laponia.
Granlandet är ett av de större väglösa områdena i Norrbottens skogsland. Den urskogslika skogen
har förblivit orörd av skogsbruket. Rester av rengärden och kåtor syns i reservatet. Naturreservatet
är 270 km2 stort och är även ett Natura 2000-område.

3.4 Världsarvet Laponia
Världsarvet Laponia utsågs 1996 för sina höga natur- och kulturvärden och är ett av endast fyra
i världen som representerar ett urfolks landskap. Laponia rymmer ett rikt samiskt kultur- och
näringsliv, bland annat renskötsel slöjd, hantverk och turism, och täcker stora delar av Gällivare
kommun, se Figur 8. Nationalparkerna Muddus och Stora Sjöfallet samt naturreservaten Stubba och
Sjaunja ingår i världsarvet.

Figur 8. Karta över världsarvet Laponia.
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3.5 Miljömål
Syftet med miljömålssystemet är att skapa goda förutsättningar för ett strukturerat miljöarbete och
en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Miljömålssystemet innehåller ett generationsmål,
sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Miljökvalitetsmålen ﬁnns på nationell, regional och
lokal nivå.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen ska nås och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Riksdagens
deﬁnition av generationsmålet lyder:
“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det
ﬁnns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det
löpande uppföljningsarbetet. De sexton miljökvalitetsmålen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

3.5.1 Regionala miljökvalitetsmål
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Länsstyrelsen
i Norrbottens län har inte för avsikt att ta fram egenutformade regionala miljökvalitetsmål, utan
kommer istället att anta de nationellt formulerade miljökvalitetsmålen.
Ingen övergödning och Storslagen fjällmiljö bedöms kunna nås i länet med idag beslutade styrmedel
och med åtgärder genomförda till år 2020. Naturlig försurning och Grundvatten av god kvalitet anses
vara nära att nås. Nio miljömål bedöms inte kunna nås till 2020.
Tre miljökvalitetsmål har bedömts nationellt; Begränsad klimatpåverkan bedöms inte kunna nås till
2020, Skyddande ozonskikt bedöms kunna nås till 2020 och Säker strålmiljö bedöms vara nära att
nås.

3.5.2 Lokala miljökvalitetsmål
Gällivare kommun har i sin miljöplan tagit fram miljökvalitetsmål som kommunen ska arbeta med
för att nå de regionala och nationella miljökvalitetsmålen. Fyra målområden har valts ut som tillsammans täcker samtliga 16 nationella miljökvalitetsmål. De fyra områdena är Klimat och luft, Den
bebyggda miljön, Levande vatten samt Natur och mångfald. Kommunen deﬁnierar miljökvalitetsmålen enligt nedan:
Klimat och Luft
Luften i Gällivare kommun ska kännetecknas av att vara ren både i tätorten och
på landsbygden. Växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen eller föroreningar som
kan vara skadliga för människor men också för djur, växter, byggnader, mark och
14
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vatten ska inte tillföras till luften. Miljöanpassade och resurssnåla transporter och
energisystem ska skapas och nyttjas på rätt sätt.
Levande vatten
Vattnet ska inte innehålla föroreningar som förändrar livsbetingelserna för växter,
djur och människor. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Ingen övergödning, och grundvatten av
god kvalitet. Förorenat vatten i kommunen ska i möjligaste mån återställas till sitt
ursprungliga tillstånd. För att uppnå en hållbar användning av vattnet utarbetades
EU:s vattendirektiv som sätter upp ramarna för vattenpolitiken, direktivet infördes i svensk lag 2004.
Den bebyggda miljön
Vårt sätt att bygga hus, vägar och andra anläggningar samt vårt sätt att genomföra och planera övrig markanvändning påverkar människors livsmiljö och hälsa
samt natur- och kulturmiljö. Bostädernas placering i förhållande till arbetsplatser,
dagis och affärer påverkar hur mycket vi reser och vilka transporter vi behöver,
därför är en god planering av infrastruktur och bebyggelse viktigt. De material vi
använder påverkar exempelvis energiåtgången, livslängd, byggnadens utseende
och typen av avfall som bildas.
För att uppnå visionen för samhällsomvandlingen ”En arktisk småstad i världsklass” måste bostadsbehovet för medborgarna och för inﬂyttare tillgodoses och vara
attraktivt.
Natur och mångfald
Naturen har stor betydelse för människors välbeﬁnnande och hälsa.
Norrbottensfjällen tillhör Sveriges och Europas mest opåverkade miljöer och har
mycket höga natur-, kultur- och upplevelsevärden. I kommunen ﬁnns många sällsynta naturtyper och arter som ska nyttjas, skyddas och bevaras så att det utvecklas
och förvaltas på bästa sätt för nuvarande och framtida generationer. Marken ska
vara fri från föroreningar och miljöer med kultur- och fornlämningar ska bevaras i
största möjliga utsträckning.
Mer om miljömålen ﬁnns att läs i Översiktsplanens del 2 kapitel 2.

3.6 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som infördes för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel traﬁk och jordbruk. Utgångspunkten för
en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel
för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De ﬂesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika
direktiv inom EU, exempelvis vattendirektivet när det gäller miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer ﬁnns för:
•
•
•
•

Olika föroreningar i utomhusluften
Olika parametrar i vattenförekomster
Olika kemiska föreningar i ﬁsk- och musselvatten
Omgivningsbuller

Myndigheter och kommuner ska vid tillsyn, tillståndsprövning, planering med mera se till att de
normer som gäller följs.
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En miljökvalitetsnorm kan avse ett begränsat geograﬁskt område, hela landet eller vissa typer av
områden. Det ﬁnns två olika typer av miljökvalitetsnormer, dels sådana som inte får över- eller
underskridas efter en viss angiven tidpunkt, så kallade gränsvärdesnormer, dels sådana som ska
eftersträvas eller som inte bör över- eller underskridas. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts
en tidpunkt då de ska, alternativt bör, följas. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att
överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas.
Gällivare kommun berörs av miljökvalitetsnormer för utomhusluften, för vattenförekomster och för
ﬁskvatten. Dessa beskrivs närmare i följande avsnitt. Miljökvalitetsnormer för buller gäller i dagsläget för kommuner med mer än 100 000 invånare, vägar med mer än tre miljoner fordon per år och
järnvägar med mer än 30 000 tåg per år. Gällivare kommun uppnår inte dessa kriterier och omfattas
därför inte av miljökvalitetsnormer för buller. Musselvatten ﬁnns i Sverige endast på västkusten.

3.6.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt
vägtunnlar och tunnlar för spårbunden traﬁk. De föreningar i utomhusluften som det ﬁnns normer
för är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid,
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. För vissa parametrar ﬁnns normer både till skydd
för människors hälsa och till skydd för växtligheten.
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de ﬂesta miljökvalitetsnormerna, i
samverkan eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna.
Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i
regional bakgrund (landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna för ozon.
Gällivare kommun har genomfört luftkvalitetsmätningar under 2013. Resultat från dessa mätningar
ﬁnns ännu inte att tillgå. Före detta skedde luftkvalitetsmätningar senast på 1980-90-talet.
För kvävedioxid och svaveldioxid ﬁnns resultat från luftkvalitetsmätningar i regional bakgrund att
tillgå från Naturvårdsverket, se Tabell 1 och Tabell 2 nedan. Mätningarna har genomförts i Pålkem,
i södra delen av kommunen. Uppmätta halter ligger under miljökvalitetsnormernas gränsvärden.
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer samt uppmätta värden för kvävedioxid.
NO2
Station Pålkem

Årsmedel
(µg/m3)

MKN Hälsa
(µg/m3)

MKN Växter
(µg/m3)

2010

0,5

40

30

2011

0,5

40

30

2012

0,5

40

30

Tabell 2. Miljökvalitetsnormer samt uppmätta värden för svaveldioxid.
SO2
Station Pålkem

16

Årsmedel
(µg/m3)

MKN Hälsa
(µg/m3)

MKN Växter
(µg/m3)

2010

0,3

-

20

2011

0,3

-

20

2012

0,4

-

20
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3.6.2 Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga
yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet. Målet är att alla ytvattenförekomster ska uppnå
god kemisk status och god ekologisk status senast 2015 och att alla grundvattenförekomster ska
uppnå god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status senast 2015.
När det gäller kemisk status överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster i Sverige.
Den främsta anledningen till de höga kvicksilverhalterna är internationellt luftnedfall.
Grundvattenförekomster

Samtliga grundvattenförekomster inom Gällivare kommun, totalt 56 stycken, bedöms uppnå god
kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. Samtliga grundvattenförekoster har kvalitetskravet god kvantitativ status 2015 och god kemisk grundvattenstatus 2015 och det bedöms inte
ﬁnnas någon risk att kvalitetskraven inte kommer att kunna följas.
Sjöar

Inom Gällivare kommun har 123 sjöar klassiﬁcerats som ytvattenförekomster. Av dessa bedöms
samtliga uppnå god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). Samtliga sjöar har kvalitetskravet
god kemisk ytvattenstatus 2015 (exklusive kvicksilver) och det bedöms inte ﬁnnas någon riska att
kvalitetskraven inte kommer att kunna följas.
105 av sjöarna bedöms dessutom uppnå god ekologisk status alternativt hög ekologisk status. Dessa
sjöar har kvalitetskravet god ekologisk status 2015 altetnativt hög ekologisk status 2015 och det
bedöms inte ﬁnnas någon risk att kvalitetskraven inte kommer att kunna följas.
Vattendrag

282 vattendrag inom Gällivare kommun har klassats som ytvattenförekomster. Av dessa bedöms
samtliga uppnå god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). Samtliga vattendrag har kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus 2015 (exklusive kvicksilver) och det bedöms inte ﬁnnas någon
risk att kraven inte kommer att kunna följas.
193 vattendrag bedöms även uppnå god ekologisk status alternativt hög ekologisk status samt har
kvalitetskravet god ekologisk status 2015 eller hög ekologisk status 2015. Det bedöms inte ﬁnnas
någon risk att kvalitetskraven inte kommer att kunna följas i dessa vattendrag.
Gällivare kommun har ansvaret för åtgärder i två av de vattendrag där god ekologisk status inte
följs. Det ena är vattenförekomst SE746519-169677 där en vägtrumma under Sikträskvägen behöver
åtgärdas. Vattenförekomsten har tidsfrist till 2021 då god ekologisk status senast ska följas. Den
andra vattenförekomsten är SE745420-169751, Torisjoki, där Nietsakdammen hindrar ﬁskvandring.
Om dammen ska vara kvar krävs åtgärder för att ﬁsk ka kunna vandra uppströms i vattendraget.
Kommunen håller i dagsläget på att planera för åtgärder vid Nietsakdammen.

3.6.3 Miljökvalitetsnormer för ﬁskvatten
Syftet med miljökvalitetsnormer för ﬁskvatten är att skydda eller förbättra sötvatten som har eller
skulle kunna ha ﬁsk. Dessa områden är antingen laxﬁskvatten eller annat ﬁskvatten. Laxvatten är ﬁskvatten där ﬁskar som lax, öring, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva. Annat ﬁskvatten
är vatten som hyser eller skulle kunna hysa gädda, abborre, ål och karpﬁskar. Miljökvalitetsnormerna
ﬁnns för olika parametrar, dels som gränsvärden och dels som riktvärden. Exempel på parametrar är
temperatur, upplöst syre, pH, uppslammade substanser och syreförbrukning.
Tre laxﬁskevatten som omfattas av miljökvalitetsnormer ﬁnns helt eller delvis inom Gällivare
kommun. Dessa är Kalixälven (732207 183771) från mynningen fram till Kaitumälven, 300 km,
samt biﬂödena Kaitumälven (749870 172464) fram till Killingelinkka, 40 km, och Ängesån (737686
181410) fram till och med Hartijärvi, 200 km.
ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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4 ÖVERSIKTSPLANENS MILJÖPÅVERKAN
I detta kapitel redovisas den miljöpåverkan som kan tänkas uppkomma till följd av översiktsplanens genomförande. Till grund för bedömningen av påverkan ligger de bedömningsgrunder som
redovisas i kapitel 3, det vill säga hushållningsbestämmelser för mark- och vattenområden, miljökvalitetsnormer samt miljömål.
Beskrivnigen av påverkan är, liksom planförslaget, uppdelat på tre geograﬁska områden: Gällivare
tätort med omland, Landsbygden samt Fjällvärlden, vilka tillsammans täcker in hela Gällivare
kommuns yta. Tätorten omfattar Gällivare centralort, Malmberget och Koskullskulle med omnejder.
Landsbygden är i sin tur uppdelad i sex delbygder, se Figur 9.

Figur 9. Karta över Översiktsplanens geograﬁska uppdelning.

Gällivare kommuns mål för befolkningsmängden är att öka antalet personer med 5 000 till år 2024.
Detta är inte en direkt konsekvens av översiktsplanen, men målsättningen ligger till grund för förslag
och ställningstaganden i planen.
En större befolkning ger en ökad belastning på naturmiljön i kommunen. Fler människor ger ett ökat
behov av bostäder. För att möta en förväntad tillväxt ska kommunen enligt översiktsplanen möjliggöra 2 000-2 500 bostäder inom den närmsta 20-årsperioden. Exploatering utanför centrum, nära
fjäll och vatten, innebär konsekvenser för djur- och växtliv. Graden av påverkan beror på exploateringens typ och områdets känslighet.
Exploatering utanför centrum leder med stor sannorlikhet till ﬂer transporter då målpunkter för de
boende på landsbygden ofta är belägna i och omkring tätorten. En förtätning i centrum leder även
det till mer transporter, men då främst inne i centrum. Transporter leder till utsläpp till luft och mark
med konsekvenser för växt- och djurliv, luft-, mark- och vattenkvalitet samt för människors hälsa.

18
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Figur 10. Karta över Gällivare tätort med omland.

4.1 Gällivare tätort med omland
Gällivare tätort med omland består av Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, gruvverksamheterna i Aitik och Vitåfors samt ett antal mindre närliggande byar. En stor del av bygdens yta består
av skog, fjäll och sjöar. Tätorten behandlas i en fördjupad översiktsplan och i den kommuntäckande
översiktsplanen behandlas allmänna planeringsfrågor samt övergripande förutsättningar.
Dundret föreslås i planen ges möjlighet att utvecklas ytterligare inom turism. Dundret omfattas av
riksintresse för friluftslivet och (Muddus/Dundret) och en utveckling av turismen kan stärka riksintresset så länge utvecklingen stöds av grunderna för utpekandet. Dundret utgör även Natura
2000-område och Naturreservat (Dundret). Hänsyn till naturvärdena inom området måste tas vid
exploatering för att förhindra betydande negativ påverkan på naturvärdena. Inom den norra delen
av Dundret ﬁnns en svår passage av riksintresse för rennäringen. Här måste stor hänsyn till rennäringen tas för att förhindra betydande negativ påverkan. I anslutning till utvecklingsområdet för
turism ligger Harrträsket som ingår i Natura 2000 och omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten,
se Tabell 3. Området för turism ligger uppströms sjön och hänsyn ska tas för att förhindra att föroreningar sprider sig till sjön.
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Tabell 3. Status och miljökvalitetsnormer för sjöar inom Gällivare tätort med omland som kan
komma att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(SJÖAR)
Ekologisk status/potential
EU-ID

Namn

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)
Status 2009

Kvalitetskrav

SE745345- Nietsakjaure Måttlig ekologisk
169695
status

God ekologisk
status 2021

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE745090170035

Kelvajärvi

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE744843170227

Saivo

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE745113171209

Harrträsket

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

Inom Gällivare tätort med omland ﬁnns två riksintressanta fyndigheter av ämnen eller material, Aitik
och Malmberget. I planförslaget anges att ny bebyggelse inte får uppföras i områden som kan beröras
av gruvverksamhetens framtida utbredningsområde, vilket innebär att de riksintressanta fyndigheterna bevaras i översiktsplanen. Då gruvorna ges möjlighet att expandera påverkas bostäder, service
och näringsverksamheter, främst i Malmberget. Betydande påverkan kommer att uppstå på boendemiljön och påverkan på människors hälsa är oundviklig. Huruvida påverkan blir negativ eller positiv
beror på hur väl beﬁntliga värden kan ersättas och utvecklas på annan plats.
När gruvverksamheten vid Aitik expanderar kan väg E10 komma att påverkas. Vägen är av riksintresse för kommunikationer och för att säkra vägens framtid ska enligt planen ett reservat för
alternativa vägdragningar beaktas i den fortsatta planeringen. En expansion av Aitik och en vägutredningskorridor förbi gruvverksamheten kommer att påverka byarna Grenselet, Sakajärvi och
Liikavaara då gruvan och eventuellt vägen kommer närmare bebyggelsen. Vidare hindras ny bebyggelse i byarna. Detta ger en negativ påverkan på boendemiljö och på människors hälsa.
Även Gällivare ﬂygplats är av riksintresse och skyddas i översiktsplanen genom att hänsyn ska tas till
ﬂygverksamhetens behov av hinderfrihet.
Väg E45 går genom centrala Gällivare och utgör ett hinder för stadsutveckling. Vägen utgör ett prioriterat stråk för kommunikationer och en primär väg för farligt gods. Traﬁkmängden beräknas öka
i framtiden. Enligt planen bör en alternativ sträckning av vägen genom Gällivare utredas. En ﬂytt
av vägen från centrum skulle medföra en säkrare och mer hälsosam boendemiljö samt ökade utveklingsmöjligheter både för centrum och för vägen.
Nya fritidshusområden föreslås i Nietsakjaure, Sikträsk, Saivo och Kelvajärvi. Ny bebyggelse ska
enligt planförslaget ske i anslutning till redan beﬁntlig bebyggelse. Sikträsk är beläget vid Malmbanan
som är av riksintresse. Vid exploatering är det viktigt att tillräckligt avstånd till järnvägen hålls så att
en långsiktig ändamålsenlig användning av järnvägen kan upprätthållas. Avståndet är även viktigt
för att skapa en trygg och säker boendemiljö utan påverkan från buller och vibrationer. Sikträsk
omfattas av ett kärnområde för rennäringen, vilket är av riksintrese. Då området redan är bebyggt
bedöms ingen betydande negativ påverkan uppstå.
Nietsakkaure är beläget vid Stubba naturreservat och Natura 2000-område samt vid världsarvet
Laponia. Då ytterligare exploatering ska ske i anslutning till beﬁntlig bebyggelse bedöms ingen
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negativ påverkan på naturvärdena uppstå då bebyggda områden ligger utanför reservat och världsarvsområde. Nietsakjaure ingår i Torne och Kalix älvsystem och därmed även i Natura 2000 samt
utgör vattenförekomst med miljökvalitetsnormer, se Tabell 3. Nietsakjaure uppnår måttlig ekologisk
status och har tidsfrist till 2021 då god ekologisk status ska uppnås. Att god ekologisk status i dagsläget inte uppnås beror på kontinuitetsförändringar. Påverkan på sjöns vattenkvalitet beror på hur
väl utsläpp till sjön kan undvikas. Hänsyn ska tas vid upprättande av avloppslösningar.
Strax öster om Nietsakjaure ligger sjöarna Saivo och Kelvajärvi. Dessa är belägna inom riksintresse
för friluftslivet (Muddus/Dundret) och ingår i Natura 2000 (Torne- och Kalix älvsystem). Båda
sjöarna utgör vattenförekomster och omfattas av miljökvalitetsnormer, se Tabell 3. Bebyggelse ﬁnns
vid Kelvajärvi i sparsam omfattning. Saivo är nästintill obebyggd. Påverkan på sjöarnas vattenkvalitet beror på hur väl utsläpp till vattnen kan undvikas.
Sydväst om Dundret och sjöarna Saivo och Kelvajärvi ﬁnns ett utredningsområde för vindkraft.
Området är av riksintresse för friluftslivet och för rennäringen. Utredningsområdet har inte utretts
färdigt och innan området blir aktuellt för exploatering kommer en separat miljöbedömning att
genomföras.

4.2 Landsbygden
Landsbygden omfattar den västra delen av Gällivare kommun, se Figur 9. Landsbygden är uppdelad
i ett antal bygder och i varje bygd ﬁnns en eller ﬂera kärnbyar med viss service som försörjer ett
omland med mindre byar. Hakkas-, Nattavaara-, Leipojärvi/Dokkas-, Soutujärvi-, Ullatti- och
Tjautjasbygderna utgör bygder inom landsbygden.
Enligt planförslaget ska kommunen underlätta bostadsbyggande samt utveckling av näringslivet
inom landsbygden. Exploatering i obebyggda områden innebär negativa konsekvenser för djur- och
växtliv då deras habitat ianspråktas. Graden av påverkan beror på exploateringens typ och områdets
känslighet. Exploatering utanför tätorten leder med stor sannolikhet även till ﬂer transporter då
målpunkter för de boende på landsbygden ofta är belägna i och omkring tätorten.
Enligt planförslaget har landsbygden en stor potential att skapa ﬂer arbetstillfällen inom turism.
Turistaktiviteter sker många gånger i annars orörd natur och negativ påverkan kan uppstå på främst
djurlivet genom buller och andra störningar samt genom slitage av känslig natur.
Komplettering av bebyggelse i byar ska enligt planförslaget i första hand ske genom förtätning. Även
närheten till kommunikationsstråk och service bör beaktas. Förtätning innebär att bebyggelsen hålls
ihop och ianspråktagandet av oexploaterade områden kan minimeras. Förtätning kan dock innebära negativ påverkan på beﬁntlig boendemiljö då bebyggelsestrukturen blir tätare och avståndet till
närmsta granne krymper.
Ny bebyggelse ska enlig planförslaget främst ske inom verksamhetsområdet för det beﬁntliga
kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta säkerställer en endamålsenlig hantering av förorenat
vatten och minskar risken för att avloppsvatten sprids i mark och vatten. Vid exploatering utanför
det kommunala VA-nätet ska stor försiktighet tas vid anordning av avloppslösningar för att undvika
belastning på yt- och grundvatten. Gemensamma avloppslösningar förespråkas. Negativ påverkan
på ytvatten kan även uppstå genom att ﬁnmaterial, växtnäringsämnen och andra föroreningar sprids
till vattnen från intilliggande bebyggelse. Hänsyn till grundvattenförekomster ska tas vid markarbeten för att förhindra att föroreningar når och sprids i grundvattnet.
Vid exploatering utanför redan bebyggda områden ska hänsyn till rennäringen tas. Respektive
samebys renbruksplan ska vara vägledande.
Vid exploatering inom naturreservat och Natura 2000-områden eller andra skyddade områden ska
reservatsföreskrifter och bevarandeplaner följas.
ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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Figur 11. Karta över Hakkasbygden.

4.2.1 Hakkas
Hakkas by ligger ca 50 km söder om Gällivare tätort längs väg E10 och utgör kärnby i Hakkasbygden.
Inom Hakkasbyggden ﬁnns sju områden utpekade för LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Dessa är belägna vid Sammakko, vid Linafallet och längs Linaälven, se Figur 11.
Stränderna kring de fyra största sjöarna vid Sammakko är helt eller delvis utpekade som LIS-områden
för främst olika typer av boenden men även för anläggningar för näringsliv och turism. Samtliga
fyra sjöar utgör fågelskyddsområden med förbud mot jakt. Sangerjärvi omfattas av Natura 2000.
Hänsyn till Natura 2000-området ska tas, exempelvis vid omhändertagande av avloppsvatten och
vid åtgärder i strandområden.
Samtliga sjöar kring Sammakko omfattas helt eller delvis av riksintresse för rennäringen.
LIS-områdena vid Nikkossjön och vid Sammakkojärvis sydöstra strand ligger inom en svår passage
och Sammakkojärvi, Mattissjön och Sangerjärvi ligger delvis inom en ﬂyttled. Både inom norra och
södra delen av Sammakkojärvi är LIS utpekat tvärs över ﬂyttleden. Ytterligare bebyggelse i området
kan medföra betydande negativ påverkan på rennäringens tillgänglighet till området. Etablering av
turistanläggningar i området kan medföra störningar, exempelvis från skoter- och hundspannskörning, på rennäringen samt på naturmiljön i området.
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Vid Linafallet, på Linaälvens norra strand, just vid sammanﬂödet med Ängesån är ett LIS-område
utpekat för anläggningar för turism och friluftsliv där endast enstaka etableringar bör tillåtas.
LIS-området angränsar till Linalinkka naturreservat och är beläget inom riksintresse för naturvård,
Linafallet. Strax intill ﬁnns ett kärnområde för rennäringen som är av riksintresse. Längst ut på
udden i älven ﬁnns ett fritidsområde med tjärdal samt fornlämningar. Både Linaälven och Ängesån
ingår i Natura 2000. Genom att endast tillåta enstaka bebyggelse mildras den negativa konsekvenserna av exploatering samt bibehåller allmänhetens tillgång till Linafallet och fritidsområdet. Stor
hänsyn måste tas till naturmiljön i området.
LIS-området vid Linafallet är beläget vid ytvattenförekomsten Lina älv samt inom en grundvattenförekomst (SE743326-177309), se Tabell 4 och Tabell 5. Lina älv bedöms ha måttlig ekologisk status
och har tidsfrist till 2021 då god ekologisk status ska uppnås. Orsaken till att god ekologisk status inte
uppnås är morfologiska förändringar. Lina älv omfattas även av miljökvalitetsnormer för ﬁskvatten.
Vid exploatering vid Linafallet får inga utsläpp till älven ske. Avloppsvatten måste tas omhand på ett
sådant sätt att älven skyddas.
Två LIS-områden för fritidshus och anläggningar för turism är utpekade längs Linaälven, på norra
respektive södra sidan av Rautakoski. Hela området kring Linaälven utgör riksintresse för rennäringen, kärnområde, samt riksintresse för naturvård, Linafallet. Linaälven ingår i Natura 2000.
LIS-området söder om byn är beläget inom våtmarker med vissa naturvärden, klass 3 i våtmarksinventeringen. Turistaktiviteter i området kan ge påverkan genom buller och andra störningar för
djur och människor samt genom slitage av känslig natur. Då området utgör kärnområde för rennäringen samt innehar värdefull natur kan betydande negativ påverkan uppstå. Detta gäller speciellt
vid exploatering norr om byn då detta område i stort sett är obebyggt i dagsläget.
Lina älv utgör vattenförekomst, se Tabell 4. Påverkan på älven beror på hur väl utsläpp till älven
kan undvikas. LIS-området är även belägen inom en grundvattenförekomst (SE743353-176627), se
Tabell 5.

Tabell 4. Status och miljökvalitetsnormer för vattendrag inom Hakkasbygden som kan komma att
beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(VATTENDRAG)
Ekologisk status/potential

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)

EU-ID

Namn

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Status 2009

SE744380174984

Lina älv

Måttlig ekologisk
status

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

God ekologisk
status 2021

Kvalitetskrav

Tabell 5. Status och miljökvalitetsnormer för grundvatten inom Hakkasbygden som kan komma
att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR GRUNDVATTEN
Kvantitativ status

Kemisk grundvattenstatus

EU-ID

Status 2009

Kvalitetskrav

Status 2009

Kvalitetskrav

SE743353176627

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015

SE743326177309

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015
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Fyra utredningsområden för vindkraft ﬁnns utpekade inom Hakkasbygden, Aksuvaara, Niskavaara,
Rapasvaara och Särkivaara, se Figur 11. Vindkraftområdet Rapasvaara är beläget mellan två riksintressen för naturvård, Ängesåns dalgång och Linafallet samt mellan två kärnområden som är av
riksintresse för rennäringen. Inom vindkraftområdet ﬁnns även vattendrag som ingår i Natura 2000.
Vindkraftområdet längst i söder, Särkivaara, omfattas delvis av riksintresse för rennäring, ett kärnområde, samt angränsar till en ﬂyttled av riksintresse för rennäringen. Inom området ﬁnns även
vattendrag som ingår i Natura 2000. Utredningsområdena har inte utretts färdigt och innan något
eller några av områdena blir aktuella för vindkraftexploatering kommer en separat miljöbedömning
att genomföras.
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Figur 12. Karta över Nattavaarabygden.

4.2.2 Nattavaara
Nattavaara ligger ca 70 km sydväst om Gällivare tätort och kärnbyn omfattas av Nattavaara by tillsammans med Nattavaara station.
Inom Nattaarabygden ﬁnns ett LIS-område utpekat, på västra sidan av Venetjoki vid Nattavaara,
se Figur 12. Området är utpekat för bostäder samt för anläggningar för turism. Venetjoki utgör en
vattenförekomst och bedöms ha måttlig ekologisk status och har tidsfrist till 2021 då god ekologisk status ska uppnås, se Tabell 6. Orsakerna till att god ekologisk status inte uppnås är försurning
och morfologiska förändringar. I byn ﬁnns kommunalt vatten- och avloppsystem och tillkommande
bebyggelse bör anslutas till systemet för att minimera negativ påverkan på vattendraget.
Venetjoki ingår i Råneälvens vattensystem och utgör därmed ett Natura 2000-område. Vid exploatering måste hänsyn tas till Natura 2000-områdena.
Större delen av LIS-området är beläget inom ett vattenskyddsområde. Här ﬁnns risk för betydande
negativ påverkan på vattenkvaliteten, exempelvis vid markarbeten. Enskilda avlopp får inte anläggas
inom skyddsområdet. LIS-området och delar av vattenskyddsområdet är beläget inom en grundvattenförekomst (SE741019-173302), se Tabell 7.
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Tabell 6. Status och miljökvalitetsnormer för vattendrag inom Nattavaarabygden som kan komma
att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(VATTENDRAG)
Ekologisk status/potential
EU-ID

Namn

SE741736172943

Venetjoki

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Status 2009

Måttlig ekologisk
status

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

God ekologisk
status 2021

Kvalitetskrav

Tabell 7. Status och miljökvalitetsnormer för grundvatten inom Nattavaarabygden som kan
komma att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR GRUNDVATTEN
Kvantitativ status

Kemisk grundvattenstatus

EU-ID

Status 2009

Kvalitetskrav

Status 2009

Kvalitetskrav

SE743326177309

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015

SE743326177309

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015

Nattavaara by omfattas av skydd för odlingslandskapet och LIS-området är beläget inom detta
skyddsområde. Här kan sällsynta växtarter ﬁnnas och påverkan kan bli betydande om inte hänsyn
tas till kulturmiljövärdena i området.
Utöver LIS-områdena ﬁnns två utvecklingsområden för turism, Solberget och Polcirkelportalen,
se Figur 12. Solberget ligger mellan de två naturreservaten Päivävuoma och Granlandet. I området
ﬁnns även en del sumpskogar samt en grundvattenförekomst (SE741019-173302, se Tabell 7).
Polcirkelportalen ligger på Härkmyran längs Malmens väg som är en vandrings-, skid- och skoterled.
Härkmyran har klassats till klass 1 (mycket högt naturvärde) i våtmarksinventeringen. Vattendrag
som ingår i Råneälvens vattensystem, och därmed även i Natura 2000, rinner förbi de båda utvecklingsområdena. Turistaktiviteter i områdena kan ge negativ påverkan genom buller och andra
störningar för djur samt genom slitage av känslig natur. Hänsyn ska tas till naturvärdena i området.
Planen föreslår ett förtätningsområde i hela Nattavaara. Vid förtätning i närheten av stationsområdet kan betydande negativ påverkan på boendemiljön uppstå på grund av buller och vibrationer.
Utökad bebyggelse får inte leda till begränsningar i järnvägens utvecklingsmöjligheter och järnvägens påverkan på boendemiljön i form av risker och störningar ska beaktas.
Ett område inom bygden är utpekat som lämpligt för vindkraft. Området ligger i östra delen av
bygden, vid bergen Suoineåive/Suobbatvare, se Figur 12. Inom vindkraftområdet ﬁnns vattendrag
som ingår i Natura 2000, Torne och Kalix älvsystem. Inom vindkraftområdet ﬁnns en fornlämning
(RAÄ-nummer Gällivare 233:1), ”en plats med tradition”. Vid exploatering i området ska hänsyn tas
till natur- och kulturvärdena i området samt till rennäringens intressen. Negativ påverkan på vattendragen bedöms kunna ske främst i anläggningsskedet.
Inom Nattavaarabygden ﬁnns även ﬂera utredningsområden för vindkraft, vid Tjappesvare, vid
Mårdberget och vid Granberget. Vid Tjappesvare ﬁnns tre utredningsområden. Dessa är belägna
i närheten till naturreservaten Granlandet, Tjappesvaare och Tjuorvumkåbbå. Granlandet är även
av riksintresse för naturvård samt utgör ett Natura 2000-område. Inom utredningsområdena ﬁnns
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vattendrag som ingår i Natura 2000. Vindkraftområdena vid Mårdberget och Granberget är belägna
inom ett kärnområde som är av riksintresse för rennäringen samt delvis inom ett riksintresse för
naturvård, Råneälven. Utredningsområdena ligger vid vattendrag som ingår i Natura 2000 och
Mårdberget gränsat till Karsbergets naturreservat. Utredningsområdena har inte utretts färdigt
och innan något eller några av områdena blir aktuella för vindkraftexploatering kommer en separat
miljöbedömning att genomföras.

Figur 13. Karta över Dokkas och Leipojärvibygden.

4.2.3 Dokkas och Leipojärvi
Dokkas ligger ca 40 km från Gällivare tätort och utgör tillsammans med Mettä Dokkas och Leipojärvi
bygdens kärnbyar.
Fem LIS-områden är utpekade inom Dokkas och Leipojärvibygden, vid sjöarna Iso Koskamajärvi,
Ala Leipojärvi och Vettasjärvi samt vid Linaälven, se Figur 13.
Permanent- och fritidshusbebyggelse prioriteras inom LIS-området vid Iso Koskamajärvi. Området
ligger inom ett större riksintresseområde för rennäringen, ett kärnområde. LIS-området är i stora
delar sedan tidigare bebyggt och enligt planförslaget ska ny bebyggelse i första hand tillkomma i
anslutning till beﬁntlig bebyggelse, vilket gör att påverkan blir begränsad.
ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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Vid sjön Ala-Leipojärvi ﬁnns ytterligare ett LIS-område utpekat för i första hand permanent- och
fritidshusbebyggelse samt anläggningar som ger ﬂer arbetstillfällen i området. Stränderna kring sjön
är i dagsläget sparsamt bebyggda. Området ligger inom kärnområdet för rennäringen som är av riksintresse. Hänsyn till rennäringen ska tas för att undvika negativ påverkan.
Sjön Ala-Leipojärvi genomrinns av vattendraget Ala-Leipojoki. Ala-Leipojoki är en vattenförekomst och bedöms i dagsläget inte uppnå god ekologisk status och har tidsfrist till år 2021 då god
ekologisk status ska uppnås, se Tabell 8. Att god ekologisk status inte uppnås beror på kontinuitetsförändringar och morfologiska förändringar. Bebyggelse ﬁnns redan vid Ala-Leipojärvi och någon
betydande negativ påverkan bedöms inte uppstå på grund av ny bebyggelse inom LIS-området. I
byn Leipojärvi, som är belägen vid sjön, ﬁnns kommunalt vatten- och avloppsnät. Ny bebyggelse bör
anslutas till VA-nätet för att förhindra belastning på vattenförekomsten.
Ett tredje och fjärde LIS-område är beläget norr om Dokkas, längs Linaälvens norra strand. Här
ska fritidsboende eller anläggningar för turism eller friluftsliv prioriteras. Områdena är nästintill
obebyggda i dagsläget. Ca 350 respektive 150 m norr om LIS-områdena ligger Jerttalompolo naturreservat. Områdena är belägna inom ett kärnområde för rennäringen, vilket är av riksintresse. I
närheten ﬁnns även en svår passage som är av riksintresse för rennäringen. Tillkommande bebyggelse ska dock enligt planförslaget vara begränsad och i första hand lokaliseras i anslutning till
beﬁntlig bebyggelse, vilket begränsar den negativa påverkan.
Lina älv omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten (se Tabell 8 samt avsnitt 4.2.1) och för ﬁskvatten. Här ﬁnns inget kommunalt vatten- och avloppsnät och stor försiktighet ska tas vid anordning
av avloppslösningar för att undvika belastning på älven.
Vid fortsatt planering av områden kring Lina älv måste riskerna av ett eventuellt dammbrott i Aitik
utredas.
LIS-områdena vid Dokkas är även belägna inom en grundvattenförekomst (SE745153-174267),
se Tabell 8, och genom det västra LIS-området rinner vattenförekomsten Kutsasjoki, se Tabell 9.
Hänsyn till vattenförekomsterna ska tas vid exempelvis avloppsanordningar och markarbeten för att
förhindra negativ påverkan.
Vid Vettasjärvis sydöstra strand är ett LIS-område för fritidshus eller anläggningar för turism
utpekat. Endast ett fåtal byggnader ﬁnns i dagsläget inom LIS-området, i den södra delen. Hela
sjön och dess närmaste omgivning är av riksintresse för naturvård och över sjön går en ﬂyttled som
är av riksintresse för rennäringen. Flyttleden tangerar LIS-området. LIS-området är även beläget

Tabell 8. Status och miljökvalitetsnormer för vattendrag inom Dokkas och Leipojärvibygden som
kan komma att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(VATTENDRAG)
Ekologisk status/potential
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EU-ID

Namn

SE744862173304

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Status 2009

AlaLeipojoki

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE744380174984

Lina älv

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE745825173497

Kutsasjoki

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015
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Kvalitetskrav

inom Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. Hänsyn till odlingslandskapet och till områdets
naturvärden ska tas vid exploatering.
Vettasjärvi utgör en ytvattenförekomst, se Tabell 10. Här saknas kommunalt vatten- och avloppsnät
och stor försiktighet ska tas vid exempelvis anordning av avloppslösningar för att undvika belastning
på sjön.
Tabell 9. Status och miljökvalitetsnormer för grundvatten inom Dokkas och Leipojärvibygden som
kan komma att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR GRUNDVATTEN
Kvantitativ status

Kemisk grundvattenstatus

EU-ID

Status 2009

Kvalitetskrav

Status 2009

Kvalitetskrav

SE745153174267

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015

Tabell 10. Status och miljökvalitetsnormer för sjöar inom Dokkas och Leipojärvibygden som kan
komma att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(SJÖAR)
Ekologisk status/potential
EU-ID

Namn

SE748799175012

Vettasjärvi

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009
Hög ekologisk
status

Hög ekologisk
status 2015

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)
Status 2009

Kvalitetskrav

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

Dokkas är utpekat i planen som förtätningsområde. Inom området ligger ett vattenskyddsområde
som kan ta skada vid ytterligare bebyggelse. Dokkas har kommunalt vatten och avlopp och ny bebyggelse bör anslutas.
Tre områden för vindkraft ﬁnns utpekade inom bygden: Ämnesvaara/Miesvaara, Pilivarto/Mänty
Sovasvaara/Harronkavaara samt Porotunturi/Ristitunturi, se Figur 13. Ämnesvaara/Miesvaara
ligger delvis inom riksintresse för rennäringen, kärnområde, och för naturvård, Vettasjuärvi. Genom
vindkraftområdet rinner vattendrag som ingår i Natura 2000, Torne- och Kalix älvsystem. Negativ
påvekan på rennäringen kan uppkomma om etableringen försvårar näringens bedrivande. Speciellt
i uppbyggnadsfasen kan betydande negativ påverkan på vattendragen uppstå genom grumling och
föroreningsspridning.
Lite längre söderut ligger vindkraftområdet Pilivarto/Mänty Sovasvaara/Harronkavaara. Detta
område ligger nästan helt inom riksintresse för rennäringen, ett kärnområde och ﬂyttled. Betydande
negativ påverkan kommer att uppstå på rennäringens då en vindkraftetablering försvårar näringens
bedrivande. Ännu längre söderut ligger vindkraftområdet Porotunturi/Ristitunturi. Detta område
är beläget inom Tunturit naturreservat som även är ett Natura 2000-område. Betydande negativ
påverkan på naturmiljön kommer att uppstå genom en vindkraftetablering inom reservatet.
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Figur 14. Karta över Soutujärvibygden.

4.2.4 Soutujärvi
Soutujärvibygden ligger ca 45 km norr om Gällivare tätort längs väg E10/E45 mot Kiruna. Skaulo och
Puoltikasvaara är bygdens kärnbyar.
LIS-områden ﬁnns utpekade på 14 platser inom bygden, vid Soutujärvi, Sulajärvi, Moskojärvi/
Kivijärvi, Hartijärvi, Avvakko och Sarvijärvi samt vid Kaitumälven i Killinge, se Figur 14. Samtliga
LIS-områden ligger vid vatten som ingår i Torne och Kalix älvsystem och som därmed ingår Natura
2000.
Vid Soutujärvi ﬁnns sju LIS-områden utspridda runt sjön. Områdena är sedan tidigare delvis exploaterade. Enligt planförslaget ska permanent- och fritidshusbebyggelse prioriteras och då främst i
anslutning till beﬁntlig bebyggelse. Detta minskar intrånget i naturmiljön och påverkan på konkurrerande markanvändning. I området mellan Skaulo och Puoltikasvaara ﬁnns en svår passage för
rennäringen som är av riksintresse. Ytterligare exploatering här kan göra det ännu svårare för
renarna att passera. Hänsyn måste tas för att förhindra negativ påverkan. I övrigt ﬁnns ett antal
sumpskogar samt fornlämningar inom föreslagna områden. Ny bebyggelse ska beakta natur- och
kulturvärdena i området.
30

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Skaulo och Puoltikasvaara är utpekade i planen som förtätningsområden. Inom byarna ﬁnns
vattenskyddsområden som kan ta skada vid ytterligare bebyggelse. Skaulo och Puoltikasvaara
har kommunalt vatten och avlopp och ny bebyggelse bör anslutas. Genom Skaulo samt intill
Puoltikasvaara går väg E10 som är av riksintresse för kommunikationer. E10 är en transportled för
farligt gods och ett säkerhetsavstånd måste därför beaktas vid bebyggelse i närheten för att minska
riskerna vid olyckor. Utrymme ska även ges för utveckling av vägen.
Soutujärvi utgör en vattenförekomst, se Tabell 11. LIS-områdena vid östra delen av sjön är belägna
inom eller intill verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Genom att ansluta ny bebyggelse till det kommunala VA-systemet kan risken för negativ påverkan på sjön minska. LIS-områdena
vid västra delen av sjön är belägna utanför beﬁntligt VA-system. Här kan betydande negativ påverkan
uppstå beroende på hur väl avloppsvatten kan tas omhand. Tre av LIS-områdena är delvis belägna
inom sumpskogar. Exploatering här bör undvikas då markberedning och dikning kan påverka
vattenkvaliteten i sjön.
Det LIS-område som är beläget längst i väster vid Soutujärvi är även beläget vid Kukasjärvi och
Kivijoki, även de vattenförekomster, se Tabell 11 och Tabell 12.
Strax sydost om Soutujärvi ligger sjön Sulajärvi. Här ﬁnns ett LIS-område utpekat för fritids- och
permanentbebyggelse längs den norra och södra stranden. Området är sedan tidigare delvis exploaterat, främst i den södra delen. LIS-området gränsar till kärnområde av riksintresse för rennäringen.
Sjön utgör är en vattenförekomst, se Tabell 11.
Vid sjöarna Kivijärvi och Moskojärvi, väster respektive söder om orten Moskojärvi ﬁnns två
LIS-områden utpekade. Området vid Moskojärvi är sedan tidigare exploaterat. Inom LIS-området vid
Kivijärvi ﬁnns ingen bebyggelse i dagsläget men en väg går genom området. Inom de båda områdena
Tabell 11. Status och miljökvalitetsnormer för sjöar inom Soutujärvibygden som kan komma att
beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(SJÖAR)
Ekologisk status/potential
Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)

EU-ID

Namn

Status 2009

Kvalitetskrav

SE749154172480

Soutujärvi

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE749354172252

Kukasjärvi

Hög ekologisk
status

Hög ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE748912172712

Sulajärvi

Hög ekologisk
status

Hög ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE748453172645

Kivijärvi

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE748483172800

Moskojärvi

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE748681173411

Hartijärvi

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE747960172319

Avvakko

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE748022172412

Sarvijärvi

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015
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Tabell 12. Status och miljökvalitetsnormer för vattendrag inom Soutujärvibygden som kan komma
att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(VATTENDRAG)
Ekologisk status/potential
EU-ID

Namn

SE749156172485

Kivijoki

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)
Status 2009

Kvalitetskrav

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE749907- Kaitumälven
168109

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE749156176179

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

Kalixälven

ska förtätning av fritidsboende samt anläggningar för turism prioriteras. Området vid Kivijärvi utgör
även utvecklingsområde för turism. LIS-områdena ligger delvis inom riksintresse för rennäringen,
vilket kan försvåra rennäringens bedrivande. En ﬂyttled går längs sjöarna och en svår passage ﬁnns
i området kring byn Moskojärvi. Beroende på vilken typ av turistaktivitetet som etableras kan störningar på rennäringen uppstå. Både Kivijärvi och Moskojärvi utgör vattenförekomster, se Tabell 11.
Vid Hartijärvi ﬁnns ett LIS-området för fritidshusbebyggelse utpekat längs sjöns östra strand. Hela
området kring sjön ingår i kärnområde för rennäringen. Då området redan är bebyggt bedöms ingen
betydande påverkan på rennäringen uppstå. Inom LIS-området ﬁnns ett stort antal fornlämningar
som ska tas hänsyn till vid ytterligare exploatering. Hartijärvi är en vattenförekomst med statusen
måttlig ekologisk status och har tidsfrist till 2021 då god ekologisk status ska uppnås, se Tabell 11.
Orsaken till att god ekologisk status i dagsläget inte uppnås är kontinuitetsförändringar.
Vid Avvakko och Sarvijärvi ﬁnns ett LIS-område utpekat vid respektive sjö. Områdena är delvis
bebyggda och en förtätning av fritidshusbebyggelse samt anläggningar för turism ska prioriteras. Vid
Avvakko ﬁnns ﬂera fornlämningar som ska tas hänsyn till. Båda sjöarna utgör vattenförekomster, se
Tabell 11.
Ett LIS-område är utpekat i Killinge, längs Kaitumälven. Här ska etablering av fritidshusbebyggelse prioriteras. Området utgör även utvecklingsområde för turism. Området utgör riksintresse för
rennäring, naturvård (Kalixälven) och för friluftsliv och ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram.
Kalixälven utgör Natura 2000-område. Riksintressena för rennäring utgörs av en ﬂyttled och en svår
passage. Ytterligare bebyggelse i området kan försvåra ﬂytten för renarna. Etablering av turistverksamhet kan ge upphov till negativ påverkan genom slitage och nedskräpning. Turistaktivitet kan även
störa rennäringen. Området är sedan tidigare bebyggt och någon betydande negativ påverkan på
riksintressena för naturvård och friluftsliv bedöms inte uppstå. Kaitumälven är en vattenförekomst
och hänsyn ska tas för att förhindra förorenande ämnen att nå älven. Killinge ingår i kulturmiljöprogrammet bland annat på grund av sina vida odlingsmarker. Vid ytterligare bebyggelse ska hänsyn tas
till de kulturhistoriska värdena i området.
I norra delen av bygden, vid Lappeasuando och Kalixälven, ﬁnns ett utvecklingsområde för turism.
Detta område ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv (Kalixälven). Kalixälven ingår i
Natura 2000 (Torne och Kalix älvsystem) samt utgör en vattenförekomst, se Tabell 12. Området är
av riksintresse för rennäringen (kärnområde). Här kan betydande negativ påverkan uppstå om inte
hänsyn tas till hänsyn tas till rennäringen och till områdets naturvärden.
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LIS-områdena vid Kukasjärvi, Kivijoki, Sulajärvi, Kivijärvi, Moskojärvi, Hartijärvi, Avvakko,
Sarvijärvi, Killinge/Kaitumälven och Lappeasuando/Kalixälven är belägna utanför beﬁntliga VA-nät.
Här kan negativ påverkan uppstå beroende på hur väl avloppsvatten kan tas omhand.
Väster om Avvakko ﬁnns ett område för etablering av vindkraft, Avvakotunturi, se Figur 14. Området
är delvis beläget inom Lina fjällurskog som är ett naturreservat och ett Natura 2000-område. En
utbyggnad av vindkraft här kan ge upphov till betydande negativ påverkan på den värdefulla naturmiljön i området. Inom området ﬁnns ett vattendrag som ingår i Natura 2000, Kalix och Torne
älvsystem. Då Avvakotunturi är väl synlig i landskapet kommer stor negativ påverkan på landskapsbilden att uppkomma.
Söder om Killinge ﬁnns ett annat område för etablering av vindkraft, Salatisvari/Muhttsi, se Figur
14. Området ligger delvis inom Lina fjällurskog och tangerar en ﬂyttled som är av riksintresse för
rennäringen. Vindkraft riskerar att ge negativ påverkan på områdets höga naturvärden.
Strax öster om Puoltikasvaara ligger ett tredje område planerat för vindkraft, Puoltikasvaara, se
Figur 14. Inom vindkraftområdet ligger delar av ett riksintresseområde för rennäringen, en svår
passage, samt ett vattendrag som ingår i Natura 2000. En utbyggnad av vindkraft här kan ge upphov
till betydande negativ påverkan på rennäringen om det blir svårare för renarna att passera området.
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Figur 15. Karta över Ullattibygden.

4.2.5 Ullatti
Ullattibygden ligger ca 60 km öster om Gällivare tätort längs väg 394 mot Pajala. Ullatti utgör kärnby
i bygden.
Hela Ullatti och Välimaa ingår i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet och är
utpekat som riksintresse för naturmiljö (Ullatti-Välimaa). Ullatti är planerat som förtätningsområde
enligt översiktsplanen. Ny bebyggelse inom området ska beakta natur- och kulturmiljön i området.
Hänsyn ska även tas till väg 394 som går genom byn. Utökad bebyggelse får inte leda till begränsningar i vägens utvecklingsmöjligheter och vägens påverkan på boendemiljön i form av risker och
störningar ska beaktas.
Med anledning av den höga traﬁkeringen längs väg 394 föreslås en gång- och cykelväg med god
belysning genom Ullatti, se Figur 15. Detta leder till positiv påverkan då miljön för oskyddade traﬁkanter blir säkrare och upplevs som tryggare.
Ett LIS-område ﬁnns utpekat i Ullatti, Längs Ängesåns västra strand, se Figur 15. Här kan både
etableringar för permanent- och fritidshusbebyggelse tillkomma och anläggningar för näringsliv och
turism. I området ﬁnns två kärnområden som är av riksintresse för rennäringen samt en ﬂyttled
längs älven som även den är av riksintresse. Etablering av turistverksamheter kan ge upphov till
negativ påverkan på rennäringen genom störningar beroende på vilken typ av aktiviteter som kan
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komma att förekomma. Ullatti med närmaste omgivningar är även av riksintresse för naturvård,
Linafallet, samt omfattas av Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. Vid etableringar längs
älven ska stor hänsyn tas till natur- och kulturvärdena i området.
Ängesån ingår i Natura 2000 (Torne- och Kalix älvsystem) och utgör en vattenförekomst, se Tabell
13. Exploatering i närheten av vattendraget kan leda till betydande negativ påverkan genom slitage
och föroreningar. Vid exploatering ska hänsyn tas till vattenförekomsten. Ängesån är utpekat laxﬁskevatten och en exploatering vid vattendraget får inte leda till att statusen försämras.
I Ullatti och Männikkö ﬁnns även två grundvattenförekomster SE745553-175832 och SE743326177309, se Tabell 14. LIS-området I Männikkö är beläget utanför beﬁntligt VA-system. Här kan
betydande negativ påverkan uppstå beroende på hur väl avloppsvatten kan tas omhand.
Inom bygden ﬁnns tre områden som är utpekade som lämpliga för vindkraft, Kihuvaara 1, 2 och
3, se Figur 15. Inom vindkraftområdena ﬁnns vattendrag som ingår i Torne och Kalix älvsystem
och därmed i Natura 2000. Negativ påverkan på vattendragen bedöms främst uppstå i anläggningsskedet. De två områdena längst i söder sammanfaller delvis med ett riksintresseområde för vindkraft.
Stor hänsyn till rennäringen måste tas vid etablering av vindkraftanläggningar.

Tabell 13. Status och miljökvalitetsnormer för vattendrag inom Ullattibygden som kan komma att
beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(VATTENDRAG)
Ekologisk status/potential
EU-ID

Namn

SE744278176630

Ängesån

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009
God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)
Status 2009

Kvalitetskrav

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

Tabell 14. Status och miljökvalitetsnormer för grundvatten inom Ullattibygden som kan komma
att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR GRUNDVATTEN
Kvantitativ status

Kemisk grundvattenstatus

EU-ID

Status 2009

Kvalitetskrav

Status 2009

Kvalitetskrav

SE745553175832

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015

SE743326177309

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE

35

Figur 16. Karta över Tjautjasbygden.

4.2.6 Tjautjas
Tjautjasbygden omfattar kärnbyn Tjautjas, Storsjön och Linaskogens naturreservat.
Fyra LIS-områden ﬁnns utpekade i Tjautjasbygden, vid Tjautjasjaure, vid Hirsijärvi och vid Storsjön,
se Figur 16.
Vid Tjautjasjaure ﬁnns två LIS-områden, längs västra respektive östra stranden. Etableringar för
permanent- och fritidshusboende samt anläggningar för turism och friluftsliv tillåts i det östra
området och förtätning av fritidshusbebyggelse tillåts på västra sidan. Västra området är endast
sparsamt bebyggt. Området längs östra stranden är delvis beläget inom byn Tjautjas och sträcker sig
därifrån söderut längs stranden. Risk för stor negativ påverkan på rennäringen ﬁnns. Sjön och dess
omgivningar korsas av ﬂera ﬂyttleder av riksintresse och LIS-områdena är delvis belägna inom dessa
ﬂyttleder. Ytterligare bebyggelse inom ﬂyttlederna kan försvåra för renarna att ta sig fram.
I Tjautjas, på östra sidan om Tjautjasjaure, är ett förtätningsområde planerat. Inom förtätningsområdet och det östra LIS-området ﬁnns ett vattenskyddsområdet. Stor hänsyn till vattentäkten måste
tas, exempelvis vid omhandertagande av avloppsvatten och vid markarbeten, för att inte betydande
negativ påverkan ska uppstå. Enskilda avloppsanläggningar får inte tillkomma.
Tjautjasjaure är en vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer se Tabell 15. LIS-området
på västra sidan sjön omfattas inte av kommunalt VA. Påverkan beror på hur väl avloppsvatten kan
tas omhand.
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Längs med sjön samt längs Paukijoki föreslås sociala stråk, så som skoterleden, säkerställas vid planering och byggande. Stråken sammanfaller med ﬂyttleder som är av riksintresse för rennäringen. Här
kan betydande negativ påverkan på rennäringen uppstå om aktiviteter som exempelvis skotertraﬁk
stör renarna vid ﬂytt.
Strax söder om byn Tjautjas ligger Hirsijärvi. Här ﬁnns ett LIS-område utpekat längs den norra
stranden. Här tillåts etableringar för permanent- och fritidshusboende samt anläggningar för turism
och friluftsliv. LIS-området angränsar till naturreservatet Lina fjällurskog samt till våtmarker med
vissa naturvärden, klass 3 i VMI. Ingen betydande negativ påverkan bedöms uppstå vid etablering
inom LIS-området. Området är sedan tidigare bebyggt.
Ungefär 4 km söder om Tjautjas ligger Storsjön. Här föreslås ett LIS-område för fritidshusbebyggelse
längs sjöns norra och västra stränder. Den västra sidan av sjön är sedan tidigare glest bebyggd. Hela
området ligger inom Lina fjällurskogs naturreservat samt Natura 2000-området. Då området redan
är bebyggt bedöms ingen betydande påverkan på naturmiljön uppstå. Längs med sjön går en ﬂyttled
som är av riksintresse för rennäringen. Här ﬁnns risk för stor negativ påverkan på rennäringen då
LIS-området sträcker sig tvärs genom ﬂyttleden. Denna del av LIS-området är inte bebyggd sedan
tidigare och ny bebyggelse kan skapa hinder för renarna.
LIS-området vid Storsjön är beläget intill vattenförekomsterna Storsjön och Hirvasjoki. Båda förekomsterna uppnår måttlig ekologisk status och har tidsfrist på grund av försurning till 2021 då
miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska följas.
I sydöstra delen av bygden ﬁnns ett område utpekat som lämpligt för vindkraft, Neilatjåkkå. Området
är naturreservat och Natura 2000-område (Lina fjällurskog) och av riksintresse för rennäringen,
rastbete. Här bedöms betydande negativ påverkan kunna uppkomma då en vindkraftetablering kan
skada naturvärdena i området samt försvåra rennäringens bedrivande.
Tabell 15. Status och miljökvalitetsnormer för sjöar inom Dokkas och Leipojärvibygden som kan
komma att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(SJÖAR)
Ekologisk status/potential
Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)

EU-ID

Namn

Status 2009

Kvalitetskrav

SE748162171329

Tjautjasjaure

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE477374171309

Storsjön

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

Tabell 16. Status och miljökvalitetsnormer för vattendrag inom Tjautjasbugden som kan komma
att beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(VATTENDRAG)
Ekologisk status/potential
EU-ID

Namn

SE747476171198

Hirvasjoki

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Status 2009

Måttlig ekologisk
status

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

God ekologisk
status 2021

Kvalitetskrav
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Figur 17. Karta över Fjällvärlden.

4.3 Fjällvärlden
Fjällvärlden omfattar kommunens västra delar där bland annat byarna Nikkaluokta, Ritsem, Kebnats,
Ruokto, Fjällnäs och Kaalasluspa är belägna.
Tre LIS-områden ﬁnns utpekade inom Fjällvärlden, vid Ritsem, i Nikkaluokta och vid Ladtjoluspe.
LIS-området vid Ritsem ligger nedanför fjällstationen, vid Akkajaures strand, se Figur 17. Här får
anläggningar för turism och friluftsliv förekomma. Området är beläget inom riksintresse för friluftsliv
och rörligt friluftsliv samt inom riksintresse för rennäringen, kärnområde. Området angränser till
Stora Sjöfallets nationalpark, Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. En utveckling av
turismen i området kan stärka riksintresset för friluftsliv så långe aktiviteterna stöds av grunderna
i utpekandet. Beroende på vilken typ av turistaktiviteter som kommer att förekomma kan negativ
påverkan på rennäringen uppstå i form av bland annat störningar från buller. Akkajaure omfattas
av miljökvalitetsnormer för vatten, se Tabell 17. Akkajaure uppnår inte god ekologisk status och har
tidsfrist till 2021 då god ekologisk status ska uppnås. Orsaken till att god ekologisk status inte uppnås
är kontinuitetsförändringar och ﬂödesförändringar.
LIS-området vid Nikkaluokta är beläget i byn, vid vattendraget Láddjujohka med biﬂöde. Området är
bebyggt. Här ﬁnns turistanläggning och några permanentbostäder. I LIS-området får anläggningar
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Tabell 17. Status och miljökvalitetsnormer för sjöar inom Fjällvärlden som kan komma att beröras
av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(SJÖAR)
Ekologisk status/potential
EU-ID

Namn

SE749330160119

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)

Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Status 2009

Kvalitetskrav

Akkajaure

Måttlig ekologisk
potential

God ekologisk
potential 2021

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE753092162985

Ladtjojaure

Hög ekologisk
status

Hög ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE750559163642

Vuolep
Kaitumjaure

Hög ekologisk
status

Hög ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE747161163565

Langas

Måttlig ekologisk
potential

God ekologisk
potential 2021

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

Tabell 18. Status och miljökvalitetsnormer för vattendrag inom Fjällvärlden som kan komma att
beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
(VATTENDRAG)
Ekologisk status/potential
Status/
Kvalitetskrav
potential 2009

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. Hg)

EU-ID

Namn

SE753148163334

Ladtjojåkka

Hög ekologisk
status

Hög ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE749907- Kaitumälven
168109

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

SE748905160769

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk God kemisk ytvatytvattenstatus
tenstatus 2015

Luleälven

Status 2009

Kvalitetskrav

Tabell 19. Status och miljökvalitetsnormer för grundvatten inom Fjällvärlden som kan komma att
beröras av planförslaget.
STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR GRUNDVATTEN
Kvantitativ status

Kemisk grundvattenstatus

EU-ID

Status 2009

Kvalitetskrav

Status 2009

Kvalitetskrav

SE753185667672

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015

SE748916642944

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk grundvattenstatus 2015
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för turism och friluftsliv förekomma och även fritids- och permanentbebyggelse. Området ligger
inom riksintresse för friluftsliv, naturvård och rörligt friluftsliv. Då området redan är bebyggt bedöms
ingen betydande negativ påverkan uppstå. Stora delar av LIS-området ligger inom ett vattenskyddsområde och en grundvattenförekomst (SE753185-667672) (se Tabell 19). Här ﬁnns risk för stor
negativ påverkan på vattenkvaliteten vid exempelvis markarbeten och omhändertagande av avloppsvatten. Enskilda avlopp får inte förekomma. Även Ladtjojåkka utgör vattenförekomst och omfattas
av miljökvalitetsnormer, se Tabell 18. Inom LIS-området ﬁnns en fornlämning som ska tas hänsyn
till vid exploatering.
Ladtjoluspe är beläget ca 5 km väster om Nikkaluokta, vid sjön Láddjujávris nordöstra strand. Här
tillåts mindre etableringar av turistverksamheter. I dagsläget ﬁnns viss service i form av enklare
restaurang och turbåtsverksamhet. Området är beläget inom riksintresse för friluftsliv, naturvård och
obrutet fjäll. Den känsliga naturen i området kräver stor hänsyn vid ytterligare etableringar. Endast
mindre verksamheter med mycket begränsad påverkan på naturmiljön bör tillåtas. Fornlämningar
ﬁnns inom LIS-området, vilka ska tas hänsyn till vid exploatering. Ladtjojaure omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten, se Tabell 17.
I Tjuonajåkk, invid Kaitumälven just öster om sjön Voulep Kaitumjaure, ﬁnns ett utvecklingsområde
för turism. Området utgörs av riskintressen för rennäring, för friluftsliv (Norrbotten fjällområde), för
naturvård (Sjaunja) och för obrutet fjäll (Jokkmokk-Gällivare-Kiruna-Arjeplog fjällen). Kaitumälven
är ett Natura 2000-område och både älven och sjön Voulep Kaitumjaure omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten, se Tabell 18 och Tabell 17. Exploatering i Tjuonajåkk ska ta hänsyn till samtliga
riksintresseområden. Turism i området kan ge upphov till negativ påverkan genom bland annat
slitage och nedskräpning. Turismverksamhete i området måste ta hänsyn till naturmiljön och till
växt- och djurlivet.
Ett annat utvecklingsområde för turism är utpekat vid Stora Sjöfallet. Området är beläget inom
Stora Sjöfallets nationalpark, riksintresse för naturvård och Natura 2000 samt inom riksintresse för
obrutet fjäll (Gällivarefjällen), riksintresse för rennäring, kärnområde och svår passage, riksintresse
för friluftsliv (Norrbottens fjällområde) och inom Världsarvet Laponia. I området ﬁnns ett stort antal
fornlämningar. I området ﬁnns i dagsläget turistverksamheter och påverkan på området på grund
av ytterligare utveckling kan därmed ses som måttlig. Området har mycket känslig natur och stor
hänsyn ska tas till de höga natur- och kulturvärdena. Turismaktiviteter i området kan ge upphov till
negativ påverkan genom bland annat slitage av känslig natur och störningar på djurlivet.
I området vid Stora Sjöfallet ﬁnns en grundvattenförekomst med miljökvalitets-normer (SE748916642944) samt två ytvattenförekomster med miljökvalitets-normer, sjön Langas och vattendraget
Luleälven, se Tabell 17 - Tabell 19. Langas uppnår måttlig ekologisk potential och har tidsfrist till
2021 då god ekologisk potential ska uppnås. Orsaken till att god ekologisk potential inte uppnås är
ﬂödesförändringar.
I sydvästra delen är fjällvärden, längs gränsen mot Jokkmokk kommun föreslås en utredningskorridor för ”Vägen västerut”. Den södra deln av korridoren går genom ett kärnområde som är av
riksintresse för rennäringen. Hela korridoren går genom riksintresse för friluftslivet (Norrbottens
fjällområde) och riksintresse obrutet fjäll (Gällivarefjällen). Här kan betydande negativ påverkan
uppstå eftersom infrastruktur och bebyggelse påtagligt kan skada den känsliga och bevarandevärda naturmiljön i området. Betydande negativ påverkan kan även uppstå på rennäringen då traﬁk
kommer att förekomma i tidigare oexploaterat område som utgör ett kärnområde. Vägen skulle dock
förbättra tillgängligheten och säkerheten i ett område med mycket glest vägsystem.
I nordöstra delen av Fjällvärlden ﬁnns ett område som anses lämpligt för vindkraft utpekat, Sjisjka.
Området är i dagsläget bebyggt med 30 vindkraftverk. Området ligger inom naturreservatet och
Natura 2000-området Kaitum fjällurskog.
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4.4 Sammanfattning av planförslagets åtgärder inom
riksintresseområden
Nedan ges en sammanfattning av hur planförslaget berör de olika riksintresseområdena som ﬁnns
inom Gällivare kommun. Sammanfattningen görs i tabellform.

RIKSINTRESSEN 3 KAPITLET MILJÖBALKEN
Namn

Planförslag

Rennäring (3 kap. 5 § MB)
Rennäring

Dundret föreslås i planen ges möjlighet att utvecklas ytterligare inom turism. Inom
den norra delen av Dundret ﬁnns en svår passage av riksintresse för rennäringen.
Stränderna kring de fyra största sjöarna vid Sammakko är helt eller delvis utpekade
som LIS-områden. Sjöarna omfattas helt eller delvis av riksintresse för rennäringen.
LIS-områdena vid Nikkossjön och vid Sammakkojärvis sydöstra strand ligger inom en
svår passage som är av riksintresse och Sammakkojärvi, Mattissjön och Sangerjärvi
ligger delvis inom en ﬂ yttled som är av riksintresse.
Vid Linafallet är ett LIS-område utpekat. Strax intill ﬁnns ett kärnområde för rennäringen som är av riksintresse.
Två LIS-områden är utpekade längs Linaälven, på norra respektive södra sidan av
Rautakoski. Hela området kring Linaälven utgör riksintresse för rennäringen, kärnområde, samt riksintresse för naturvård, Linafallet.
Ett LIS-området planeras vid Iso Koskamajärvi. Området ligger inom ett större riksintresseområde för rennäringen, ett kärnområde.
Vid sjön Ala-Leipojärvi ﬁnns ett annat LIS-området utpekat. Området ligger inom
kärnområdet för rennäringen som är av riksintresse.
Två LIS-områden är beläget norr om Dokkas, längs Linaälvens norra strand.
Områdena är belägna inom ett kärnområde för rennäringen, vilket är av riksintresse.
I närheten ﬁnns även en svår passage som är av riksintresse för rennäringen.
Vid Vettasjärvis sydöstra strand är ett LIS-område utpekat. Ööver sjön går en ﬂyttled
som är av riksintresse för rennäringen. Flyttleden tangerar LIS-området.
Ett område för vindkraft ﬁnns utpekat vid Ämnesvaara/Miesvaara. Området ligger
delvis inom riksintresse för rennäringen, kärnområde.
Även vindkraftområdet Pilivarto/Mänty Sovasvaara/Harronkavaara ligger inom
riksintresse för rennäringen, ett kärnområde och ﬂyttled.
Vid Soutujärvi ﬁnns sju LIS-områden utspridda runt sjön. I området mellan Skaulo
och Puoltikasvaara ﬁnns en svår passage för rennäringen som är av riksintresse.
Strax sydost om Soutujärvi ligger sjön Sulajärvi. Här ﬁnns ett LIS-område utpekat.
LIS-området gränsar till kärnområde av riksintresse för rennäringen.
Vid sjöarna Kivijärvi och Moskojärvi, väster respektive söder om orten Moskojärvi
ﬁnns två LIS-områden utpekade. Området vid Kivijärvi utgör även utvecklingsområde för turism. LIS-områdena ligger delvis inom riksintresse för rennäringen.
Ett LIS-område är utpekat i Killinge, längs Kaitumälven. Området utgör även utvecklingsområde för turism. Området utgör riksintresse för rennäringen, en ﬂyttled och
en svår passage.
Vid Lappeasuando och Kalixälven ﬁnns ett utvecklingsområde för turism. Området
är av riksintresse för rennäringen (kärnområde).
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Söder om Killinge ﬁnns ett område för etablering av vindkraft, Salatis-vari/Muhttsi.
Området tangerar en ﬂyttled som är av riksintresse för rennäringen.
Strax öster om Puoltikasvaara ligger ett oråde planerat för vindkraft, Puoltikasvaara.
Inom vindkraftområdet ligger delar av ett riksintresseområde för rennäringen, en
svår passage.
Ett LIS-område ﬁnns utpekat i Ullatti, Längs Ängesåns västra strand. I området ﬁnns
två kärnområden som är av riksintresse för rennäringen samt en ﬂyttled längs älven
som även den är av riksintresse.
Vid Tjautjasjaure ﬁnns två LIS-områden, längs västra respektive östra stranden. Sjön
och dess omgivningar korsas av ﬂera ﬂyttleder av riksintresse och LIS-områdena är
delvis belägna inom dessa ﬂyttleder. Längs med sjön samt längs Paukijoki är sociala
stråk, så som skoterleder och gång- och cykelstråk planerade. Stråken sammanfaller
med ﬂyttleder som är av riksintresse för rennäringen.
Ca 4 km söder om Tjautjas ligger Storsjön där ett LIS-område är utpekat längs sjöns
norra och västra stränder. Längs med sjön går en ﬂyttled som är av riksintresse för
rennäringen.
I sydöstra delen av Tjautjasbygden ﬁnns ett område utpekat som lämpligt för vindkraft, Neilatjåkkå. Området är avriksintresse för rennäringen, rastbete.
LIS-området vid Ritsem är beläget inom riksintresse för rennäringen, kärnområde.
I Tjuonajåkk, invid Kaitumälven ﬁnns ett utvecklingsområde för turism. Området
utgörs av riskintressen för rennäring.
Ett utvecklingsområde för turism är utpekat vid Stora Sjöfallet. Området är beläget
inom riksintresse för rennäring, kärnområde och svår passage.
Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Stora Sjöfallets
nationalpark

Ett utvecklingsområde för turism är utpekat vid Stora Sjöfallet. Området är beläget
inom riksintresse för naturvård.

Sjaunja

I Tjuonajåkk, invid Kaitumälven ﬁnns ett utvecklingsområde för turism. Området
utgörs av riskintressen för naturvård.

Kebnekaise- och
Vistasvaggeområdet

LIS-området vid Nikkaluokta ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv.

Kalixälven

Ett LIS-område är utpekat i Killinge, längs Kaitumälven. Området utgör även utvecklingsområde för turism. Området utgör riksintresse naturvård.

Ett LIS-område är planerat vid Ladtjoluspe, vid sjön Láddjujávris nordöstra strand.
Området är beläget inom riksintresse för naturvård.

Vid Lappeasuando och Kalixälven ﬁnns ett utvecklingsområde för turism. Detta
område ligger inom riksintresse för naturvård.
Vettasjuärvi

Vid Vettasjärvis sydöstra strand är ett LIS-område utpekat. Hela sjön och dess
närmaste omgivning
Ett område för vindkraft ﬁnns utpekat vid Ämnesvaara/Miesvaara. Området ligger
delvis inom riksintresse för naturvård, Vettasjuärvi.

Råneälven
Ullatti-Välimaa

Hela Ullatti och Välimaa är utpekat som riksintresse för naturmiljö. Ullatti är planerat
som förtätningsområde enligt planen.

Linafallet

Vid Linafallet är ett LIS-område utpekat. LIS-området är beläget inom riksintresse
för naturvård, Linafallet.
Två LIS-områden är utpekade längs Linaälven, på norra respektive södra sidan av
Rautakoski. Hela området kring Linaälven utgör riksintresse för naturvård, Linafallet.
Ett LIS-område ﬁnns utpekat i Ullatti, Längs Ängesåns västra strand. Ullatti med
närmaste omgivningar är även av riksintresse för naturvård, Linafallet.
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Muddus, Dundret

Dundret föreslås i planen ges möjlighet att utvecklas ytterligare inom turism.
Nya fritidshusområden föreslås vid sjöarna Saivo och Kelvajärvi. Dessa är belägna
inom riksintresse för friluftslivet (Muddus/Dundret).

Ämnen eller material (3 kap. 7 § MB)
Aitik

I planförslaget anges att ny bebyggelse inte får uppföras i områden som kan beröras
av gruvverksamhetens framtida utbredningsområde

Malmberget

I planförslaget anges att ny bebyggelse inte får uppföras i områden som kan beröras
av gruvverksamhetens framtida utbredningsområde

Energiproduktion
(3 kap. 8 § MB)

Inom Ullattibygden ﬁnns tre områden som är utpekade som lämpliga för vindkraft,
Kihuvaara 1, 2 och 3. De två områdena längst i söder sammanfaller delvis med ett
riksintresseområde för vindkraft.

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Väg E10
Töre-Riksgränsen

När gruvverksamheten vid Aitik expanderar kan väg E10 komma att påverkas. För
att säkra vägens framtid ska ett reservat för alternativa vägdragningar beaktas i den
fortsatta planeringen.
Skaulo och Puoltikasvaara är utpekade i planen som förtätningsområden.
Genom Skaulo samt intill Puoltikasvaara går väg E10 som är av riksintresse för
kommunikationer

Väg E45
Genom Norrbottens
län upp till Gällivare
Järnväg:

Väg E45 går genom centrala Gällivare och utgör ett hinder för stadsutveckling. Enligt
planen bör en alternativ sträckning av vägen förbi Gällivare utredas.
Ny fritidshusområde föreslås i Sikträsk, som är beläget vid Malmbanan.

Malmbanan
Flygplats:
Gällivare ﬂygplats och
rullbana

Gällivare ﬂygplats skyddas i översiktsplanen genom att hänsyn ska tas till ﬂ ygverksamhetens behov av hinderfrihet.

RIKSINTRESSEN 4 KAPITLET MILJÖBALKEN
Namn

Planförslag

Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Torneträsk-Paitasjärvi LIS-området vid Ritsem är beläget inom riksintresse för rörligt friluftsliv.
LIS-området vid Nikkaluokta ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv.
Obrutet fjäll (4 kap. 5 § MB)
Gällivarefjällen

Ett LIS-område är planerat vid Ladtjoluspe, vid sjön Láddjujávris nordöstra strand.
Området är beläget inom riksintresse för obrutet fjäll.
I Tjuonajåkk, invid Kaitumälven ﬁnns ett utvecklingsområde för turism. Området
utgörs av riskintressen för obrutet fjäll.
Ett utvecklingsområde för turism är utpekat vid Stora Sjöfallet. Området är beläget
inom riksintresse för obrutet fjäll.

Natura 2000 (4 kap. 8 § MB)
Stora Sjöfallet

Ett LIS-område är planerat vid Ritsem, vid Akkajaures strand. Området angränser till
Stora Sjöfallets nationalpark och Natura 2000-område.
Ett utvecklingsområde för turism är utpekat vid Stora Sjöfallet. Området är beläget
inom Stora Sjöfallets nationalpark och Natura 2000-område.
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Kalix och Torne
älvsystem

Dundret föreslås i planen ges möjlighet att utvecklas ytterligare inom turism. I anslutning till utvecklingsområdet för turism ligger Harrträsket som ingår i Kalix och Torne
älvsystem.

Nya fritidshusområden föreslås vid sjöarna Saivo och Kelvajärvi. Dessa ingår
i Torne och Kalix älvsystem.
Nytt fritidshusområde föreslås vid Nietsakjaure. Nietsakjaure ingår i Torne och Kalix
älvsystem och därmed även i Natura 2000.
Stränderna kring de fyra största sjöarna vid Sammakko är helt eller delvis utpekade
som LIS-områden. Sangerjärvi omfattas av Natura 2000.
Vid Linafallet, på Linaälvens norra strand, just vis sammanﬂödet med Ängesån är ett
LIS-område utpekat. Både Linaälven och Ängesån ingår i Natura 2000.
Två LIS-områden för fritidshus och anläggningar för turism är utpekade längs
Linaälven, på norra respektive södra sidan av Rautakoski.
Ett område inom Nattavaarabygden är utpekat som lämpligt för vindkraft. Inom
området ﬁnns vattendrag som ingår i Natura 2000, Torne och Kalix älvsystem.
Tre områden för vindkraft ﬁnns utpekade inom Dokkas och Leipojärvibygden. Två av
dessa är belägna vid Natura 2000-områden. Genom vindkraftområdet Ämnesvaara/
Miesvaara rinner vattendrag som ingår i Natura 2000, Torne- och Kalix älvsystem.
Längre söderut ligger vindkraftområdet Porotunturi/Ristitunturi. Detta område är
beläget inom Tunturit naturreservat som även är ett natura 2000-område.
LIS-områden ﬁnns utpekade på 14 platser inom Soutujärvibygden, vid Soutujärvi,
Sulajärvi, Moskojärvi/Kivijärvi, Hartijärvi, Avvakko och Sarvijärvi samt vid
Kaitumälven i Killinge. Samtliga LIS-områden ligger vid vatten som ingår i Torne
och Kalix älvsystem och som därmed ingår Natura 2000. I norra delen av bygden, vid
Lappeasuando och Kalixälven, ﬁnns ett utvecklings-område för turism. Kalixälven
ingår i Natura 2000.
Väster om Avvakko ﬁnns ett område för etablering av vindkraft, Avvakotunturi. Inom
området ﬁnns ett vattendrag som ingår i Natura 2000, Kalix och Torne älvsystem.
Strax öster om Puoltikasvaara ligger ett område planerat för vindkraft, Puoltikasvaara.
Inom vindkraftområdet rinner ett vattendrag som ingår i Natura 2000.
Ett LIS-område ﬁnns utpekat i Ullatti, Längs Ängesåns västra strand. Ängesån ingår
i Natura 2000 (Torne och Kalix älvsystem).
Inom Ullattibygden ﬁnns tre områden som är utpekade som lämpliga för vindkraft,
Kihuvaara 1, 2 och 3. Inom vindkraftområdena ﬁnns vattendrag som ingår i Torne
och Kalix älvsystem och därmed i Natura 2000.
I Tjuonajåkk, invid Kaitumälven just öster om sjön Voulep Kaitumjaure, ﬁnns ett
utvecklingsområde för turism. Kaitumälven ingår i Kalix och Torne älvsystem och är
ett Natura 2000-område
Kaitum FUR
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I nordöstra delen av Fjällvärlden ﬁnns ett område som anses lämpligt för vindkraft
utpekat, Sjisjka. Området ligger inom naturreservatet och Natura 2000-området
Kaitum fjällurskog.
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Lina FUR

Väster om Avvakko ﬁnns ett område för etablering av vindkraft, Avvakotunturi.
Området är delvis beläget inom Lina fjällurskog som är ett naturreservat och ett
Natura 2000-område. Inom området ﬁnns ett vattendrag som ingår i Natura 2000,
Kalix och Torne älvsystem.
Ca 4 km söder om Tjautjas ligger Storsjön. Här är ett LIS-område utpekat längs sjöns
norra och västra stränder. Hela området ligger inom Lina fjällurskogs naturreservat
samt Natura 2000-området.
I sydöstra delen av Tjautjasbygden ﬁnns ett område utpekat som lämpligt för
vindkraft, Neilatjåkkå. Området är naturreservat och Natura 2000-område (Lina
fjällurskog).

Stubba

Nytt fritidshusområde föreslås vid Nietsakjaure. Nietsakjaure är beläget vid Stubba
naturreservat och Natura 2000-område.

Dundret

Dundret föreslås i planen ges möjlighet att utvecklas ytterligare inom turism.

Råneälven

Inom Nattaarabygden ﬁnns ett LIS-området utpekat, på västra sidan av Venetjoki
vid Nattavaara by. Venetjoki ingår i Råneälvens vattensystem och utgör därmed ett
Natura 2000-område.
Två utvecklingsområden för turism ﬁnns planerade, Solberget och Polcirkelportalen.
Vattendrag som ingår i Råneälvens vattensystem, och därmed även i Natura 2000,
rinner förbi de båda utvecklingsområdena.
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http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenviken/beslut-fp/redovisning-av-register-overskyddade-omraden/Pages/skyddade_omraden.aspx, 2013-04-30
Länsstyrelsen Västra Götalands län, MKN buller
http://www.google.com/search?hl=sv&q=milj%C3%B6kvalitetsnormer+buller#q=milj%C3%B
6kvalitetsnormer+buller&hl=sv&ei=0iGKUbS5K6eN4AS484DQDw&start=20&sa=N&bav=on.2,
or.r_qf.&fp=5ebf0b97052a5702&biw=1680&bih=869, 2013-04-30
Naturvårdsverket, Skyddad natur
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/, 2013-05-16
Beslut och föreskrifter, Sjaunja naturreservat
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/Naturreservat/Gällivare/Beslut%20och%20BP/Sjaunja_Beslut_110819.pdf, 2013-05-16
Länsstyrelsen Norrbotten, Stora Sjöfallet nationalpark
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/nationalparker/
stora-sjofallet/Pages/default.aspx, 2013-10-28
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