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Hur samrådet har bedrivits
Gällivare kommun fi ck under hösten 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta
en ny fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Arbetet
med den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av ett omfattande samråds- och
dialogarbete i samband med projektet Nya Gällivare. Hela projektet har samman-
fattats i skriften Projekt Nya Gällivare. Den fördjupade översiktsplanen baseras till
stor del på resultatet av projektets dialogprocess. Under arbetet med den fördjupade
översiktsplanen har även samråd skett kontinuerligt med berörda myndigheter och
näringsliv genom tidiga samrådsmöten.

Den fördjupade översiktsplanen godkändes för samråd av kommunstyrelsen 2013-
05-06 och samråd har hållits mellan 2013-05-20 och 2013-08-15.  Annons  om
samråd infördes i det lokala annonsbladet den 2013-05-21. Handlingarna har visats
i kommunhusets entré, biblioteken i Malmberget och Gällivare och på Myranskolan i
Koskullskulle samt funnits tillgängliga på Gällivare kommuns hemsida.

Under samrådstiden har 7 skrivelser inkommit. Länsstyrelsen beviljades utökad
samrådstid. Efter samrådstidens utgång har fl era skrivelser inkommit. Skrivelser
inkomna innan 2013-09-20 fi nns redovisade i samrådsredogörelsen. övriga kommer
att hanteras i utlåtandet. Totalt har 21 skriftliga yttranden inkommit.

Nedan redovisas en sammanfattning av samtliga synpunkter, länsstyrelsens och
trafi kverkets yttranden redovisas i sin helhet i bilaga 1 och 2. Samhällsbyggnadskontorets
kommentarer redovisas med kursiv stil.

Inkomna synpunkter

Myndigheter

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens yttrande i sin helhet redovisas i bilaga 1.

Länsstyrelsen anser att den redovisade handlingen är begriplig och överskådlig och att
det är lätt att orientera sig i materialet, med tydligt planförslag relaterat till kommu-
nens mål och visioner.

Länsstyrelsen anser vidare att kommunen på ett föredömligt sätt beaktat PBL:s ambi-
tioner när det gäller översiktsplanens strategiska roll, genom att visionstankarna inte
bara redovisas, utan även bryts ner, förklaras och fullföljs ända ut till den fysiska
planeringen.

Som en del i att stärka översiktsplanens strategiska roll i och med nya PBL ska man
ta hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden. Länsstyrelsen saknar en
redovisning av hur planförslaget förhåller sig till de regionala planeringsunderlagen
RUP och RTP. Det saknas även information om det mellankommunala samspelet
mellan Gällivare och Kiruna när det gäller förutsättningarna för etablerade av modern
dagtågtrafi k mellan orterna som kan bidra till att skapa en regionförstoring som
resluterar i en mer robust arbetsmarknad och samordningsmöjligheter inom vård och
skola. Detta bör lyftas som viktig strategisk fråga för kommunen.

Kommentar: Materialet kompletteras med förtydligande gällande hur förslaget
förhåller sig till RUP och RTP samt mellankommunal samverkan med exempelvis
Kiruna kommun.
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När det gäller mer övergipande strategier och planer anser Länsstyrelsen att det hade
varit en fördel om den trafi kstrategi som kommunen avser upprätta utarbetas paral-
lellt  med planförslaget  och  utgör  ett  underlag  till  förslaget.  Även om det  inte  fi nns
en färdig strategi bör trafi kfrågorna belysas i ett vidare perspektiv så att det framgår
hur planförslaget påverkar den framtida trafi kstrukturen inom kommunen och vilka
behov av trafi klösningar som den föreslagna bebyggelsestrukturen genererar.

Kommentar: Det övergripande planförslaget kompletteras med en analys och
redogörelse för konsekvenser och behov av trafi klösningar i och med den före-
slagna bebyggelsestrukturen.

Enligt PBL ska riksintressen anges särskilt i översiktsplanen och kommunen ska redo-
visa hur kommunen avser att tillgodose dessa. Kommunen redovisar riksintressena
i kapitel 5 ”Förutsättningar” tillsammans med respektive sakintresse. Länsstyrelsen
anser att det råder en viss otydlighet vad gäller redovisningen av vissa riksintressen
och deras innebörd, exempelvis riksintresse för kulturmiljö. Länsstyrelsen noterar
även att områden av riksintresse för energiproduktion saknas.

Kommunens syn på hur riksintressena påverkas och hur de ska beaktas och tillgodoses
redovisas i kapitel 4 ”Konsekvensbeskrivning”. Länsstyrelsen anser att nuvarande text
bör kompletteras med en kartbild där både planförslag och riksintressen redovisas.
Länsstyrelsen noterar att kommunen inte gör någon bedömning vad gäller riksin-
tresset för kulturmiljö.

En revidering av Gällivare fl ygplats klassifi cering som riksintresse pågår via
Trafi kverket. Länsstyrelsen anser dock att Gällivare fl ygplats fortsatt bör klassifi ceras
som riksintresse.

Bullersituationen för det föreslagna bostadsområdet Nunisvaara behöver beskrivas
närmare med tanke på riksintressena fl ygplats, samt vägarna E10 och E45.

Befi ntlig text bör kompletteras med att Trafi kverket har ett restriktivt förhållningssätt
till åtgärder som kan inverka negativt på framkomligheten på vägarna E10 och E45
som är av riksintresse. Kommunen bör även redovisa vilka möjligheter som fi nns för
säkra passager i och med framtida dubbelspår.

Kommentarer: Materialet kompletteras med förtydligande gällande vad som
avses med riksintresse och saknade riksintressen samt sakfel åtgärdas. Samtliga
riksintressen och andra nationella intressen redovisas på en separat karta i A1
och A3.

Materialet kompletteras även med förtydligande gällande bullersituationen
på Nunisvaara avseende fl yg- och trafi kbuller. Det övergripande planför-
slaget kompletteras med behov av säkra passager över järnvägen och framtida
dubbelspår.

Kommunen ska i översiktsplanen ange hur man avser att följa gällande miljökvali-
tetsnormer. En redovisning av miljökvalitetsnormer görs i kapitel 5 under rubriken
”Miljökvalitetsnormer”. Länsstyrelsen noterar att planförslaget behöver kompletteras
med information om miljökvalitetsnormer för vatten. Kommunen bör även göra en
bedömning av inverkan på måluppfyllnaden för miljökvalitetsnormerna gällande
vatten.

För att skydda vattenmiljöerna bör den planerade bebyggelsen så långt som möjligt
anslutas till gemensamma lösningar för avloppsrening.
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Länsstyrelsen anser att kommunen utöver att beskriva miljömålssystemet också
behöver redovisa hur kommunen avser beakta de aktuella miljömålen och hur de
föreslagna åtgärderna påverkar utvecklingen när det gäller miljökvalitetsmålens
uppfyllelse. Bland annat bör det framgå hur visionstankarna relaterar till miljömålen.

Kommentar: Kopplingen mellan Gällivare kommuns miljömål och de natio-
nella målen tydliggörs. Materialet kompletteras med information om
miljökvalitetsnormen för vatten samt en bedömning av förslagets påverkan på
miljökvalitetsnormer och möjligheten att nå uppsatta miljömål.

Länsstyrelsen anser vidare att frågan om klimatförändringar är av den karaktären att
den förtjänar att lyftas fram som en viktig strategisk fråga. Översiktsplanen behöver
kompletteras med information om hur klimatförändringarna kan komma att påverka
planområdet och hur kommunen planerar att handera konsekvenser av ett förändrat
klimat. Länsstyrelsen har låtit utföra en fördjupad analys av hur klimatförändringar
kan påverka de enskilda kommunerna i Norrbotten. Resultatet för Gällivare är nu till-
gängligt och kan utgöra ett underlag för kommunens samhällsplanering. Det behöver
även tydligöras vad som menas med ”Klimatanpassad och levande utomhusmiljö”.

Kommentarer: Materialet kompletteras med föreslagen information samt konse-
kvenser av ett förändrat klimat och förtydligande avseende ”Klimatanpassad
och levande utomhusmiljö”.

Planförslaget

Länsstyrelsen anser att det är bra att planförslaget ges en framskjuten roll i planhand-
lingen och att  det är bra med kartbilder i  texten. Det hade dock varit  en fördel om
dessa kartbilder hade varit större och haft en högre detaljeringsgrad och om berörda
intressen i de olika områdena redovisats. Materialet bör även redovisa gällande och
pågående planer.

Kommentar: Syftet med kartorna är att redovisa vilket område som texten avser.
Synpunkterna föranleder ingen åtgärd.

Länsstyrelsen noterar vidare att fl era av områdena i de tillhörande konsekvensbe-
dömningarna endast eller i huvudsak innebär negativa konsekvenser. Trots detta
fi nns områdena med som förslag till nya områden. Länsstyrelsen anser att motiven
till att områdena ändå föreslås behöver framgå.

Kommentarer: Kommunen har uppmärksammat att vissa områden som före-
slås för exploatering av framförallt bostäder inte bedöms vara lämpliga för
ändamålet, vilket även framgår av konsekvenserna. Områdena är ändå så pass
betydelsefulla för förslaget som helhet att de fortsatt ska vara kvar, vilket förtyd-
ligas ytterligare i områdesbeskrivningarna.

Den förtätning som föreslås av centrum behöver beskrivas närmare vad gäller vilka
möjligheter eller konsekvenser som kan uppstå. Länsstyrelsen saknar bland annat
utvärdering av förtätningens konsekvenser för stadsbilden.

Kommentar: Konsekvensbeskrivningen kompletteras med förtätningens konse-
kvenser för stadsbilden.

Planförslaget redovisar den avvecklingsplan som upprättats efter överenskommelse
mellan kommunen och LKAB. Kommunen bör överväga en snabbare avveck-
ling av berörda områden om vibrationer och skakningar överskrider gällande
vibrationsgränser.
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Kommentarer: Det huvudsakliga syftet med planen är att skapa förutsättningar
för nya bostäder och därigenom hantera avvecklingen i Malmberget. Genom att
tillhandahålla en god planberedskap för att möjliggöra ersättningsbostäder vill
kommunen styra avvecklingen genom utveckling. Förslaget skapar goda förut-
sättningar för detta. Materialet kompletteras med genomförandefrågor som
bland annat behandlar kommunens planberedskap.

I konsekvensbeskrivningen för Malmberget och Koskullskulle saknar Länsstyrelsen
frågorna om påverkan på områdets kulturmiljö. Vägreservaten som nämns för
Koskullskulle bör även redovisas.

Inom bostadsområdet Repisvaara fi nns ett antal nedlagda skjutbanor och området bör
saneras från föroreningar innan det kan möjliggöras för bostadsändamål. Det fi nns
även skäl att anta att det kan fi nnas fornlämningar i området och samråd om eventuell
arkeologisk utredning bör hållas med Länsstyrelsen innan detaljplaner avgränsas.

För områdena Vassaraträsk och Andra sidan saknas redovisning av kulturmiljövär-
dena i beskrivning av förutsättningar, intressen och konsekvenser.

Kommentar: Materialet kompletteras med föreslagen information och åtgärder
samt konskevensbeskrivningar.

Länsstyrelsen anser vidare att planprogram enligt PBL är att föredra framför utveck-
lingsplan, då detta innebär en tydlig process med demokratisk förankring.

Konsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen noterar att kommunens slutsats om förslagets största negativa inverkan
är påverkan på landskapsbilden. Länsstyrelsens uppfattning är att förslaget även
bör kunna innebära positiva effekter för stads- och landskapsbilden bland annat i
centrum.

Kommentar: Materialet kompletteras för förtydligande gällande planförslagets
positiva påverkan på landskapsbilden.

Förorenade marker fi nns på fl era platser inom planområdet. Dessa bör bedömas avse-
ende lämplighet för exploatering eller behov av sanering eller dagvattenlösningar.

Kommentar: Materialet kompletteras med information avseende
markföroreningar.

Kommunens syn på vilka naturvärden som ska skyddas framgår inte. Det bör tydlig-
göras hur kommunen ser på olika förekomster såsom nyckelbiotoper, objekt med olika
naturvärden och hur man avser att förhålla sig till den antagna Skogsbruksplanen.

Kommentar: Materialet kompletteras i största möjliga mån med information
och förtydligande avseende kommunens syn på skyddsvärd natur samt hur
kommunen förhåller sig till Skogsbruksplanen.

Konsekvenser när det gäller anpassning till klimatförändringar, trafi kförändringar,
buller, luftkvalitet och vibrationer behöver belysas bättre. Det bör även beskrivas
hur planförslaget leder mot målet Energieffektiva transporter. Kommunen bör även
föra en diskussion avseende hur trafi ksituationen påverkas i ett vidare sammanhang,
exempelvis barriäreffekter och förändrade trafi kmönster.

Kommentar: Kommunen kommer, tillsammans med trafi kverket, påbörja arbetet
med en trafi kstategi under 2014.  Materialet kompletteras med en bedömning av
planförslagets konsekvenser och möjligheter att bidra till målet om energieffek-
tiva transporter.
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Förutsättningar

Planområdet geotekniska förutsättningar och problematiken med risk för ras, skred
och erosion bör belysas bättre. Texten bör även kompletteras med information om
skydd för landskapsbilden.

Övriga synpunkter behandlar faktafel eller tydliggöranden.

Kommentar: Materialet korrigeras och kompletteras med föreslagen informa-
tion och tydliggöranden.

Trafi kverket
Trafi kverkets yttrande i sin helhet redovisas i bilaga 2.

Generella synpunkter

Trafi kverket ser positivt på att kommunen lyfter fram vikten av långsiktig planering
bland annat genom att planera för att samla funktioner och prioritera fotgängares
framkomlighet. I detta sammanhang vill dock Trafi kverket betona vikten av att fram-
komligheten upprätthålls för genomfartstrafi k i de delar av nätet som är avsedda för
sådan trafi k.

Konsekvensbeskrivningen behöver göras utförligare och med koppling mot de mål
och strategier som fi nns beskrivna i början av planen. Planförslaget behöver komplet-
teras avseende konsekvenser för jämställdhet och för buller, vibrationer och luftkvalité
samt för de effekter som uppstår i och med förändrade trafi kmönster.

Kommentar: Materialet kompletteras med en beskrivning av förslagets konse-
kvenser och effekter.

Riksintressen

Trafi kverket har ett restriktivt förhållningssätt till byggnationer, eller andra anlägg-
ningar som kan föranleda krav om nedsatt hastighet, och det är bara i undantagsfall
som Trafi kverket ger tillstånd för nya anslutningar/utfarter med mera som kan orsaka
nedsatt framkomlighet på E45.

Trafi kverket önskar ett förtydligande av hur kommunen avser säkra framtida möjlig-
heter till utbyggnad av dubbelspår och lösa eventuella nya behov av passager i
anslutning till järnvägen.

Kommentar: Kommunen kommer, tillsammans med Trafi kverket, påbörja
arbetet med en trafi kstategi under 2014. Det övergripande planförslaget
kompletteras med en beskrivning av trafi ken vad gäller framtida stråk för gång-,
cykel- och genomfartstrafi k samt för behov av passager.

Trafi kverket anser vidare att bullersituationen för det föreslagna området Nunisvaara
både avseende fl ygbuller och trafi kbuller behöver beskrivas närmare och hur man
avser uppnå miljömålet God bebyggd miljö.

Kommentar: Områdesbeskrivningen för Nunisvaara kompletteras med en utför-
ligare beskrivning av bullersituationen samt en bedömning av möjligheten att nå
uppsatt miljömål.

Skyddsområden till statliga anläggningar

Det fi nns skyddsavstånd för att klara trafi ksäkerhet, buller, risker med farligt gods
och för att klara drift och underhåll av infrastrukturanläggningar. Exploatering nära
vägar, järnvägar, fl ygplats eller terminalanläggningar får inte påverka möjligheten
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till drift och underhåll eller framtida utvecklingsbehov. Trafi kverket anser att det bör
fi nnas en beskrivning av skyddsavstånd i planen.

Kommentar: Materialet kompletteras med en beskrivning av gällande skydds-
avstånd. Säkerhetsavstånd kommer att utredas närmare i den trafi kstategi som
kommunen och trafi kverket ska påbörja under 2014.

Buller

Trafi kverket anser att riksdagens riktvärden för trafi kbuller vid nybyggnad av bostäder
ska följas. God ljudnivå bör i första hand uppnås genom samhällsplanering och inte
genom skyddsåtgärder. I de fall kommunen anser att de behöver göra avsteg från
riktvärdena ska avstegen vara väl motiverade och sammantaget bidra till miljökva-
litetsmålet ”God bebyggd miljö”. Trafi kverket anser inte att Boverkets allmänna råd
om avsteg från riksvärden vid tyst sida kan tillämpas annat än i kollektivtrafi kstråk i
större städer. Om avsteg från riktvärdenatillämpas anser Trafi kverket att kommunen
ansvarar för eventuella bullerstörningar i framtiden.

Kommentarer: Materialet kompletteras med information gällande riksdagens
riktvärden för trafi kbuller vid nybyggnation. Kommunens hållning är att all
planering och byggande ska bidra till ett ekologisk, ekonomiskt och social håll-
bart samhälle. För områden där riksdagens riktvärden riskeras överskridas ska
konsekenserna av detta alltid bedömas utifrån de tre hållbarhetsaspekterna.

Trafi kstrategi

I den fördjupade översiktsplanen anges att en trafi kstrategi med ett helhetsgrepp om
trafi kfrågorna ska tas fram framöver men Trafi kverket anser att kommunen redan i
detta skede bör analysera och redogöra för planerad bebyggelsestrukturs och markan-
vändnings konsekvenser och behov av lösningar, åtminstone övergripande.

Kommentar: Kommunen kommer, tillsammans med trafi kverket, påbörja arbetet
med en trafi kstategi under 2014. Det övergripande planförslaget kompletteras
med en beskrivning av trafi ken, se tidigare kommentarer.

Specifi ka synpunkter

Trafi kverket har angett var i dokumentet kommunen hittar exempel för de mer gene-
rella synpunkterna.

Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun
Transporter

Miljö- och byggnämnden anser att prioritering av parkeringar utan avgifter bör tas
med i materialet. Vidare anser nämnden att attraktiva stråk för skidor och linbana
till Dundret är inte realistiskt och bör tas bort. Att öppna upp gatorna i centrum som
lågfartsgator är inte i samklang med visionen om mindre biltrafi k i centrum.

Kommentarer: Antagen fördjupad översiktsplan kommer att gälla 2014-2032.
Då  planen  har  en  tidshorisont  fram  till  2032  har  möjligheter  till  långsiktig
utveckling och förändring för områden genomsyrat planen. För att uppnå de
nationella mål som är beslutade har planen konkretiserat dessa mål samt tagit
fram strategier för att kunna hantera samhällsomvandlingen och en hållbar
utveckling av Gällivare.

Centrum fi nns utpekat i visionen som ett utvecklingsområde där funktioner
ska samlas för att uppnå ett  mer levande centrum med liv och rörelse.  Genom
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planerade placeringar i centrum måste trafi kfrågan hanteras och detta kommer
att leda till förändringar. Ett sätt att hantera frågan och tillgängligheten är att
sila trafi ken i viss mån genom centrumområdet.

Linbana, vinterbaserad infrastruktur så som spark och skidor är några
beståndsdelar för att förstärka Gällivare som en vintersportort, värden som har
framkommit i medborgardialogen och som ligger till grund för den fördjupade
översiktsplanen. Planen visar på möjligheter och förslag till utveckling under en
20- års period.

Kommunen kommer, tillsammans med trafi kverket, påbörja arbetet med en
trafi kstategi under 2014. Den kommer bland annat att behandla parkerings-
frågor, t ex parkeringsavgifter. Det övergripande planförslaget kompletteras
med en översiktlig plan för trafi ken, se tidigare kommentarer.

Hållbar exploatering

Formulering angående skyddade strandområden bör ändras så att den inte blir ett
hinder för bostadsbebyggelse i Vassaraträsk. En utökning av skyddsområde för vatten-
täkter kan påverka exploatering på Repisvaara, vilka vattentäkter avses? Framtida
bebyggelse på Vassarälvens norra strand får inte påverka gångstigen, grönområdet
eller koloniområdet. Nämnden vill även påpeka att placering av kulturbyggnader till
Gällivare är felaktigt enligt BBR 19 angående krav vid byggnation.

Kommentarer: Strandskydd för Vassara träsk och Vassara älvområdena samt
skyddsområde för vattentäkter, Harrträsk och Sarkasvaara, har beaktats i
planen utifrån lagkrav.

Prioriteringsområden och utpekade områden för bostadsbebyggelse utgår ifrån
en konsekvensbedömning utifrån områdets lämplighet för exploatering.

Planförslaget är i linje med synpunkten gällande gångstigar, tillgång till grön-
ytor med mera. Ny bebyggelse vid Vassara älv ska uppföras med stor hänsyn till
befi ntliga värden i form av gångstråk, kolonilotter och behov av grönyta för rekre-
ation. Detta tydliggörs i områdesbeskrivningen för området. Exploateringsgrad
och utformning hanteras vidare i ett eventuellt detaljplaneskede. Användningen
för delar av norra Vassara älv ändras till turism/fritid/rekreation i enlighet med
inkomna synpunkter.

Övrigt

Nämnden vill även informera om att riksdagen eventuellt kommer att besluta om en
ny Plan- och bygglag (PBL) där byggloven behandlas direkt under Översiktsplanen
och detaljplaner och fördjupad översiktsplan kommer att utgå.

Kommentar: Planen utgår från gällande Plan- och bygglag (PBL). Om framtida
revideringar i plan- och bygglagen blir aktuella, får beslut tas i kommunen om
en eventuell revidering av den fördjupade översiktsplanen. Den fördjupade över-
siktsplanen ska såsom översiktsplanen och andra fysiska planer aktualiseras
varje mandatperiod. Synpunkten föranleder ingen åtgärd.

Det fi nns en del redaktionella fel samt stavfel. Bland annat bör orden ”staden” ändras
till ”samhället” och ”samiska kulturen” till ”samiska kulturen och rennäringen”.

Kommentar: Till följd av inkomna synpunkter korrigeras materialet avseende
stavfel och redaktionella fel.



11 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 2014-2032

Kommunledningskontoret, Gällivare kommun
Bra skrivning om sociala sammanhang för alla, vikten av en levande utomhusmiljö,
prioritering av fotgängare framför motorfordon, handlingsplan för centrumhandelns
utveckling, Dundrets potential, de sociala aspekterna och vikten av mötesplatser samt
jämställdhet och underskott av kvinnor och ungdommar. Det är viktigt att synkroni-
sera lågfartsgator med tryggheten och enkelheten i att slippa bilar i centrum.

Kommunledningskontoret vill uppmärksamma att en miljöplan fi nns antagen av
KF 130313 (se sid 77) och att det fi nns en miljöstrateg i kommunen. Vidare kommer
kommunfullmäktige ges ett förslag att anta den europeiska jämställdhetsdeklarationen.

Kommentarer: Det övergripande planförslaget kompletteras med en översiktlig
plan för trafi ken. Faktafel åtgärdas och delar av jämställdhetsdeklarationen
arbetas in i materialet.

Pajala kommun
Pajala kommun har tagit del av handlingarna och har inget att erinra.

Övriga

Vattenfall
Översiktlig information om Vattenfalls preliminära framtida planer har tidigare
lämnats till Gällivare kommun.

Vid framtida planering och byggande ska hänsyn tas till Vattenfalls riktlinjer som bland
annat utgår från ellagen, strakströmsföreskrifter, telestörningsnämnden, arbetsmiljö,
fallrisk nära ledning och underhåll. Utifrån detta har skälighetsavstånd satts om 20
meter från regionnätet och 10 meter från lokalnätet. Utöver dessa avstånd kommer
försiktighetsprincipen för magnetfält med hänvisning till Strålsäkerhetsmyndigheten
och Boverket. Vattenfall förutsätter att kommunen och exploatörer tillämpar
försiktighetsprincipen vid uppförande av ny bebyggelse i anslutning till befi ntliga
kraftledningar.

För att minimera olycksrisken vid fl ygbesiktningar fi nns riktlinjer för avstånd mellan
kraftledningar och vindkrafverk eller master. Alla vindkraftverk måste remitteras till
Vattenfall Eldistribution AB för granskning.

Enligt kundavtal Nät 2009 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras
eller andra åtgärder vidtas som kan äventyra funktion eller drift av nätägarens anlägg-
ningar. Eventuell fl ytt/ändring av befi ntliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men
bekostas av exploatören om ej annan överenskommelse fi nns.

Kommentar: Information om säkerhetsavstånd till bostäder kompletteras i
materialet. Synpunkterna föranleder inte några övriga ändringar i materialet.
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LKAB
LKAB föreslår att bostadsbebyggelse i Östra Malmberget, sydost om Nya Malmstaskolan
ska möjliggöras i den fördjupade översiktsplanen. Ny bebyggelse kan huvudsak-
ligen utgöras av fl yttade kulturbyggnader från Västra Malmberget. Risk för framtida
gruvbrytning är obefi ntlig då det inte fi nns malmförekomster i området. Upplevda
damm- och vibrationsproblem kommer att avta med tiden då malmer i närområdet
antingen upphör eller har en riktning/sträckning från det aktuella området.

Kommentarer: Utökat område för bostäder kräver ytterligare och detaljerade
utredningar för att säkerställa människors säkerhet och nå målet ”God bebyggd
miljö”. Det föreslagna området betecknas som utredningsområde för bostäder
på plankartan.

Boliden
Aitikfyndigheten  omfattas  av  riksintresse  för  mineralutvinning  enligt  3  kap.  7  §
miljöbalken och ska därmed skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra mine-
ralutvinningen. Om fl ygplatsens planområde förlängs mot Aitikgruvan kan det
innebära att gruvans sandmagasin och gråbergsupplag inte kan utökas som planerat
och påtagligt försvåra mineralutvinning i Aitik.

Även Gällivare fl ygplats omfattas av riksintresse enligt miljöbalken. För det fall
fl ygplatsens och gruvans riksintressen skulle visa sig vara oförenliga ska därmed
en bedömning göras av vilken verksamhet som ska ges företräde enligt 3 kap. 10 §
miljöbalken. Utredningar visar att fl ygplatsen och gruvan kan samexistera under
förutsättning att fl ygplatsen beviljas dispens från kravet på hindersfrihet.

För att säkerställa att riksintresset för mineralutvinning kommer att tillgodoses
avstyrker Boliden mot denna bakgrund att fl ygplatsens planområde utvidgas så länge
dispens från hindersfrihet ej meddelats. Skulle dispens medges från hindersfriheten
bedömer Boliden att de båda riksintressena är förenliga.

Gällivare kommun har vid samråd framfört synpunkter på att verksamheten vid
Aitikgruvan måste utformas så att ingen inverkan sker på boendemiljön i Gällivare.
Med anledning av detta föreslår Boliden i likhet med Gällivare kommun att de
områden som kommer närmast Aitik ej prioriteras.

Kommentarer: Gällivare kommun anser att både verksamheten vid gruvan i
Aitik och förbättrade kommunikationer genom en utvidgning av fl ygplatsen
är av största vikt för ett attraktivt samhälle med förutsättningar att växa. Med
anledning av detta förutsätter kommunen att dispens från hindersfriheten
beviljas och att de båda intressena kan samexistera. Synpunkterna föranleder
inte någon åtgärd.

Sveriges kommunistiska parti
Sveriges kommunistiska parti ifrågasätter och ställer sig inte bakom visionen i plan-
förslaget eller visioner i kommunens verksamhet överlag.

Kommentar: Visionen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle beslutades
av kommunfullmäktige i november 2011. Visionen syftar till att beskriva en
gemensam framtidsbild. Planen eftersträvar att konkretisera visionen i den
fysiska planeringen, det vill säga att alla åtgärder i planområdet ska bidra till
att förverkliga visionen. Synpunkten föranledning ingen åtgärd.
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Begränsning av biltrafi k och prioritering av andra transportmedel motsäger förslaget
om att öppna upp gatorna i centrum för trafi k. Goda förutsättningar för kollektiv-
trafi k är viktigt men frågan om en linbana från Gällivare centrum till Dundret bör inte
fi nnas med. Om det är intressant och viktigt att det ska fi nnas med i planen så bör man
först och främst utreda de verkliga förutsättningarna och möjligheterna.

Kommentarer: Genom att öppna upp gator i centrum skapas förutsättningar för
rörelse, inte bara med bil, och möjliggör fl er möten mellan människor. Linbanan
syftar till att öka tillgängligheten och stärka kopplingen till Dundret. Linbana är
en av fl era beståndsdelar som kan verka för att stärka Gällivare som en vinter-
sportort, värden som har framkommit i medborgardialogen och ligger till grund
för den fördjupade översiktsplanen, se tidigare kommentarer.

Kommunen  kommer,  tillsammans  med  Trafi kverket,  påbörja  arbetet  med  en
trafi kstategi under 2014. Det övergripande planförslaget kompletteras med en
översiktlig plan för trafi k.

Vi motsätter oss att låsa lokalisering av skola, kultur och idrott till centrum.
Kommunens inriktning bör vara att dessa funktioner ska lokaliseras där bästa
förutsättningarna fi nns. Tillgänglighetsaspekten är av stor vikt och ska således tas
i beaktning. Idrottsanläggning kan förslagsvis byggas på Sjöparksområdet eller på
Tallbacka.

Kommentarer: Framtida byggnader för offentlig verksamhet ska i stor utsträck-
ning möjliggöra samnyttjande och bidra till ett levande samhälle. För att kunna
samla många funktioner och skapa mötesplatser bör de lokaler som ersätter
verksamheter i Malmberget så långt som möjligt lokaliseras till Gällivare
centrum, vilket är planens färdriktning. Specifi k lokalisering av bl a skola, kultur
och idrott utreds i nästa skede, vid detaljplaneläggning. Synpunkten föranled-
ning ingen åtgärd.

Vi föreslår en annan prioriteringsordning för bostadsbebyggelse: 1. Repisvaara 2.
Centrum 3. Nunisvaara. Vi motsätter oss förslaget om byggnation vid Vassara älv,
förutom för exempelvis äldreboende vid gamla OK/Q8. Planeringen av bostäder bör
även ta hänsyn till den demografi ska utvecklingen.

Kommentarer: Förslaget till fördjupad översiktsplan ligger i linje med inkommen
synpunkt avseende äldreboende, demografi sk utveckling samt att bostads-
ändamål borttas från norra delen av Vassara och ersätts med turism/fritid/
rekreation.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av en omfat-
tande dialog med medborgarna i samband med projektet Nya Gällivare.
Prioriteringsordningen  baseras på de konsekvenser som kan uppkomma i och
med expoatering och på en inriktning för förtätning och för minskat behov av
långa resor inom planområdet. Synpunkten föranledning ingen åtgärd.

Vad gäller Malmberget så förespråkar vi en helhetslösning inklusive Östra
Malmberget. Kommunen har skydighet att säkerställa människors välmående. Det är
ingen mening med att fl ytta Kåkstan då byggnadernas värden är beroende av platsen.
Dokumentation av Kåkstan kan göras digitalt.

Kommentarer: Områdesbeskrivningen av Malmberget kompletteras ytterligare.
Förslaget att fl ytta värdefulla kulturbyggnader från Malmberget baseras på
det avtal som tagits fram mellan Gällivare kommun och LKAB i syfte att bevara
de kulturhistoriska värdena så långt det är möjligt. En bra dokumentation av
bebyggelsen på sin ursprungliga plats är av stor vikt för framtiden.
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I Koskullskulle behövs fl er lägenheter förslagsvis på gamla skolparken. Området är i
stort behov av förbättringar avseende den yttre miljön.

Kommentar: Planförslaget ligger i linje med inkommen synpunkt och möjliggör
ca 100 bostäder i Koskullskulle. Synpunkten föranledning ingen åtgärd.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att planen har ett bra upplägg och är lättläst.

Vänsterpartiet anser vidare att det är bra att planen förespråkar en blandad bebyg-
gelse och områden för idrott och rekreation i nära anslutning till bostäder. En tydlig
prioriteringsordning är bra, det är dock viktigt att utvecklingsplaner/detaljplaner tas
fram för de olika områdena. Det är även positivt att planen lyfter överväganden om
Malmhedens utveckling kontra centrum och att Kulturstigen säkras i och med fram-
tida utbyggnad.

Vänsterpartiet anser inte att det är rimligt att lokaler i Malmberget kan användas
på lång sikt och att man ska stryka skrivningen om kapacitetsplan för lokaler i
Malmberget. Vänsterpartiet anser även att planen ska ge möjlighet för kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer från Malmberget även i exempelvis Koskullskulle
och Östra Malmberget.

Kommentarer:  Avsikten  är  inte  att  planen  ska  förespråka  att  lokaler  i  västra
Malmberget används på lång sikt. Syftet med förslaget om en kapacitetsplan för
lokaler i Malmberget är att skapa ett underlag för tillgång av tomma lokaler
vid tillfälliga eller kortare arrangemang eller initiativ, exempelvis konstutställ-
ning, föreningslokal eller liknande. På så vis ges förutsättningar till att hålla
Malmberget mer levande under den tid som bebyggelseområdena fi nns kvar
innan avveckling sker. Långsiktiga investeringar och verksamheter hänvisas till
områden i Gällivare. Skrivningen om detta fl yttas till områdesbeskrivningen för
Malmberget men en särskild kapacitetsplan föreslås dock inte.

Med hänsyn till inkomna synpunkter har området söder om Östra Malmberget
utökas för utredningsområde för bostäder, se kommentarer till LKABs yttrande.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader möjliggligörs i alla delar av planområdet
som omfattas av B, C eller S på plankartan, men den översiktliga planens  huvud-
inriktning är att dessa ska placeras i Gällivare centrum.

Vänsterpartiet anser vidare att man ytterligare bör lyfta frågan om kultur och
kulturens betydelse för samhällets utveckling. I övrigt fi nns vissa redaktionella fel
och faktafel som bör ses över.

Kommentar:  Till  följd  av  inkomna synpunkter  betonas  kulturens  betydelse  för
samhället och dess utveckling ytterligare i materialet. Redaktionella fel och
faktafel åtgärdas.

Socialdemokraterna
Kommentarer: Många av de inkomna synpunkterna ligger i linje med förslaget
och beaktas redan, i vissa fall ur ett mer övergripande perspektiv då planen visar
på övergripande mål och riktlinjer. Delar av yttrandet innehåller en högre detal-
jeringsnivå än den fördjupade översiktsplanen medger, vilket inte medför några
åtgärder.

Trafi k, natur, klimat och bostadsbebyggelse är några områden där det fi nns
antagna nationella mål. Dessa mål och ökade krav inom EU och nationellt måste
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planen och kommunen förhålla sig till.

Gällivareborna är van vid att köra bil dit man ska, att införa ett nytt beteende
uppfattas som utopiskt. Att satsa på spark och skidåkning i, och till centrum är
inte realistiskt, inte heller en satsning på elbilar, klimatet och linbana anses realis-
tiskt. Socialdemokraterna anser att införande av p-skiva vore bra. Vidare anser
socialdemokraterna att kommunen också måste satsa mer på skotertrafi k för att
öka  tillgängligheten  och  motverka  den anarki  som råder  med skotrar  överallt.  Den
fördjupade översiktsplanen bör även hantera möjligheten till ett bevakat område för
uthyrning av parkeringar för husvagnar och släpvagnar då förtätning skapar större
behov av parkeringsplatser för boende och besökande.

Kommentarer: En av de övergripande målsättningarna i styrkorten är att
Gällivare ska bli en vintersportort. Linbana, vinterinfrastruktur så som spark
och skidor är några av de beståndsdelar som förstärker Gällivare som en vinter-
sportort. Det är även  värden som har framkommit i medborgardialogen och
visionen om en arktisk småstad i världsklass och ligger till grund för den fördju-
pade översiktsplanen. Planen visar på möjligheter och förslag till utveckling
under en 20- års period.

Kommunen  kommer,  tillsammans  med  Trafi kverket,  påbörja  arbetet  med  en
trafi kstategi under 2014. I den hanteras även frågor som rör t ex parkeringsav-
gifter. Det övergripande planförslaget kompletteras med en översiktlig plan för
trafi ken.

Hållbar exploatering

Socialdemokraterna anser att Nunisvaara- och Nuolajärviområdet bör ingå i priorite-
ringsordningen för utbyggnad.

Kommentarer: Områdena Nunisvaara och  Nuolajärviområdet fi nns utpekade
som områden för bostadsändamål. Prioriteringsordningen  baseras på de konse-
kvenser som kan uppkomma i och med exploatering och på en inriktning för
förtätning och för minskat behov av långa resor inom planområdet. Synpunkten
föranledning ingen åtgärd.

Vidare anser socialdemokraterna att LKABs kulturhistoriska byggnader som fl yttas
från Malmberget bör hamna i rätt miljö, t ex Kullen eller Östra Malmberget.

Kommentar: Utökat område för bostäder kräver ytterligare och detaljerade
utredningar för att säkerställa människors säkerhet och nå målet ”God bebyggd
miljö”. Med anledning av inkomna synpunkter ändras användningen för det
föreslagna området till utredningsområde för bostäder på plankartan.

Partiet anser även att Kvarnbacksområdet inte ska bebyggas med fl er fl erfamiljshus
eftersom den kvarn som fi nns där är landets nordligaste. Området ska vara en attrak-
tion i anslutning till campingplatsen. Kåkstan och utomhusbassängen bör lokaliseras
till Kvarnbacken.

Kommentar: Det aktuella området omfattas av T (turism, rekreation, fritid) i
planförslaget och uppfyller därmed partiets önskemål att bevara befi ntlig verk-
samhet. Synpunkten föranledning ingen åtgärd.

Styrmedel

Socialdemokraterna vill påpeka att det är viktigt att veta för vem man bygger för att
undvika segregation.
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Centrum

Centrumområdet bör utökas med Svevia-tomten för att inrymma ett fl ertal fl erfa-
miljshus och bidra till blandad bebyggelse.

Kommentar: Utpekat centrumområde, centrumtriangeln, syftar till funktionen
centrum. Sveviatomten inryms i centrums omland och är en del av utrednings-
område för förtätning. Synpunkten föranleder ingen åtgärd.

Centrumområdet bör bebyggas med kulturbyggnad, gymnasieskola samt en simhall
i anslutning till befi ntlig simhall. Parken mellan Storgatan och Lasarettsgatan kan
utvecklas med ny scen och lekplatsen bevaras på samma ställe som nu.

Partiet vill även påpeka att förtätning av centrum måste göras så att man undviker
segregering. Vid byggande ska hänsyn tas till takkonstruktioner för att undvika
läckage eller takras.

Kommentarer: Synpunkterna är i enlighet med planförslaget. Planen medger en
blandning av funktioner och boendeformer och skapar förutsättningar för ökad
tillgänglighet, trygghet samt minskad segregation.

Vassara älv, Vassara träsk och Andra sidan

Socialdemokraterna anser att området där Karlgrens slakteri ligger, lämpar sig
utmärkt för både villa och fl erfamiljshus. Bebyggelse där skulle bidra till en trevligare
infart med tåg söderifrån.

Vidare anser socialdemokraterna att Vassarastranden bör undantas från bostadsbe-
byggelse och att endast ett äldreboende, max 2 vån ska tillåtas på norra sidan vid
Dahlsgatan/Garvaregatan. En bro för gående och cyklister bör byggas mittemot
Bryggeribacken.

Kommentarer: Synpunkterna ligger i linje med förslaget till fördjupad översikts-
plan. Användningen för del av norra Vassara älv tillåter inte bostadsändamål,
utan ersätts med turism, fritid och rekreation.

Ny bebyggelse vid Vassara älv ska uppföras med stor hänsyn till befi ntliga
värden i form av gångstråk och behov av grönyta för rekreation. Detta tydlig-
görs i områdesbeskrivningen för området.

Malmheden

Partiet vill belysa att både ridanläggningen och Treenigheten måste få plats att expan-
dera i området.

Kommentarer: Synpunkter ligger i linje med förslaget till fördjupad översiktsplan.

Repisvaara och Dundret

Eftersom Harrträsket är en reserv vattentäkt måste man vidta skyddsåtgärder, inte
bara vid utbyggnaden av Repisvaara, utan även i och med det som sker på Dundret.
Dundretbäcken rinner in i Harrträsk.

Kommentarer: Synpunkter ligger i linje med förslaget till fördjupad översiktsplan.

Konsekvensbeskrivning

Socialdemokraterna anser att en befolkningsökning med 5000 personer känns i
överkant.

För övrigt vill partiet påpeka att det är viktigt att få igång bostadsbyggadet för att fullt
kunna tillgodogöra sig ökade skatteintäkter i kommunen.
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Miljöpartiet de Gröna i Gällivare
Miljöpartiet önskar ha med ordet hållbar i visionen, vilket skulle bli ”en hållbar arktisk
småstad i världsklass”.

Kommentar: Visionen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle togs fram
genom ett omfattande dialogarbete inom projektet Nya Gällivare och omfattar en
hållbar utveckling av samhället genom de mål och strategier som fi nns beskrivna
i den fördjupade översiktsplanen. Synpunkten föranledning ingen åtgärd.

Strategin för centrumhandeln och de åtgärder som möjliggör handelsetableringar i
centrum är bra. Den bör även beskriva de områden som kan vara intressant att köpa
in. Detta gäller även för eventuellt bostadsbyggande vid en förtätning eller som fram-
tida markreserv. Det är viktigt att ha en tydlig redovisning av bostadsbehovet och att
hålla isär de olika behoven som kommer av gruvutvidgningen och infl yttning.

Kommentar: Materialet kompletteras med genomförandefrågor som bland
annat behandlar planberedskap för bostäder och industri.

Miljöpartiet anser vidare att en ny passage vid järnvägen är ABSOLUT nödvändigt.
Redan nu har barnvagnar och gångtrafi kanter problem med att ta sig över. Med
tanke på att Gällivares bangård är en viktig järnvägsknut behövs en långsiktig lösning
som gör området attraktivt för boende och området centrumnära. I samband med
utbyggnad som Repisvaara-Nunisvaara bör skoterleder som ansluter till Dundret
och byarna ses över för att leda skotertrafi ken österut utanför samhället. Det är även
viktigt att se över trafi ksäkra övergångar på Nattavaaravägen, järnvägen och E10,
gärna med anslutning till motorbanorna.

Kommentar: Kommunen kommer, tillsammans med Trafi kverket, påbörja
arbetet med en trafi kstategi under 2014. Trafi kstrategin kommer bland annat att
behandla gång- och cykeltrafi k och tillgänglighet mer i detalj. Det övergripande
planförslaget kompletteras med en översiktlig plan för trafi k.

Miljöpartiet anser även att centrum bör vara under tak och att områden för friluftsliv
bör utredas i dialog med medborgarna. Vi tycker det är viktigt att värna de områden
som till exempel Sjöparken, hembygdsområdet, standpromenaden, Sandviken,
Vassaträsk och Nuolajärvi, sådana områden som är nåbara för ej motorburna personer
och handikappade.

Kommentar: Den fördjupade översiktsplanen redovisar ett behov av att ytterli-
gare studera utformning och funktion i de offentliga rummen i en grön-, vit- och
blåstrukturplan. Planen bör tas fram i dialog med berörda inom den kommunala
organisationen, näringsliv och medborgare. Synpunkten föranledning ingen
åtgärd.

Malmfältens motorcykelklubb
Planförslaget anger att bostäder planeras i nära anslutning till motorcrossbanan.
Styrelsen vill framföra att motorcrossbanan redan har fl yttat en gång på grund av
klagomål från närboende.

Motorcykelklubben tränar idag på olika tider på dygnet och ljudet från maskinerna
hörs lång väg men detta har ännu inte lett till klagomål. Vi vill att detta tas i beaktas i
den nya översiktplanen då nya bostadsområden planeras och crossbanans läge kan bli
ett problem med damm och buller i framtiden.
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Kommentar: Avståndet mellan planerade bostäder och motorcrossbanan
bedöms vara så pass stort att detta inte innebär problem för eller inskränkningar
i föreningens verksamhet. Med anledning av inkomna synpunkter komplet-
teras områdesbeskrivningen för Nunisvaara med information om hänsyn till
motorcrossbanan.

Vassara älv Förening
Vassara älv Föring bildades pågrund av den bristande dialogen i samband med fram-
tagandet av utvecklingsplanerna för Nya Gällivare. 2 300 invånare har skrivit på listor
för att bevara Vassara älvområdet i dess nuvarande form.

Projekt Nya Gällivare innefattade ett omfattande dialogarbete med över 3 000
personsamtal som visade en önskan bland invånarna att prioritera tre områden
för boende; centrumnära, vattennära och fjällnära. Den föreslagna bebyggelsen
i anslutning till Vassara älv är ett resultat av medborgardialogen.

Föreningen anser att Vassara älvsområdet ska bevaras och utvecklas som ett
utsträckt parkområde som även inkluderar Kvarnbacken och Hembygdsområdet.
Strandskydd ska gälla för området och ingen ny byggnation ska tillåtas inom strand-
skyddet. Planerad bebyggelse ska ersättas genom förtätning i centrum, Malmsta och
Koskullskulle och som ny bebyggelse på Repisvaara. Föreningen vill att plankartan
ändras så att Vassara älvs norra sida omfattas av T (turism, fritid och rekreation)
och att området för bostäder på Repisvaara utökas till att omfatta all mark utanför
Dundrets naturreservat.

Kommentarer: Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten och åter-
inträder vid ny eller ändrad detaljplan. För att möjliggöra bostäder inom
standskyddsområde måste strandskyddet upphävas genom bestämmelser i
detaljplan.

Användningen för delar av norra Vassara älv ändras till turism, fritid och
rekreation. Bostadsändamål tas bort från detta område i enlighet med inkomna
synpunkter. Östra Malmberget utökas söderut som utredningsområde för
bostäder, se tidigare kommentarer.

I enlighet med framförda synpunkter ska ny bebyggelse vid Vassara älv uppföras
med stor hänsyn till befi ntliga värden i form av gångstråk och behov av grönyta
för rekreation. Detta tydliggörs i områdesbeskrivningen för området.

Arrendatorer kollonilotter vid Vassara älv
Arrendatorer vid Vassara älvens kolonilotter att skrivit på följande synpunkter på
förslaget till fördjupad översiktsplan.

Vassara älvsområdet är ett omtyckt och väl frekvent använt rekreationsområde
och den förtätning som planeras innebär att många andra grönområden i Gällivare
kommer att bebyggas. Vi vill att Vassara älvsområdet bevaras och utvecklas till ett
utsträckt parkområde inklusive Koloniområdet, Kvarnbäcken och Hembygdsområdet.
Strandskyddet ska gälla och ingen byggnation ska tillåtas inom strandskyddet. Den
föreslagna användningen ändras från B (bostäder) till T (turism, fritid, rekreation).

Se kommentarer Vassara älv Förening.
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Gellivare sockens hembygdsförening
Hembygdsområdet är ett välbesökt strövområde under hela året. Området innehåller
ett 20-tal byggnader från olika delar av kommunen som bland annat representerar
samiskt boende och arbetarbostäder från 1800-talet och framåt och bevarandevärd
skog.

Under hela året anordnar föreningen populära arrangemang och ortens befolkning
samt guidade turer sommartid.

Styrelsen anser att hembygdsområdet och dess närområde måste bevaras med hänsyn
till dess kulturella värden.

Kommentar: Det aktuella området omfattas av T (turism, rekreation, fritid) i
planförslaget och uppfyller därmed föreningens önskemål att bevara befi ntlig
verksamhet. Synpunkten föranledning ingen åtgärd.

Privatpersoner
Nedan redovisas en sammanställning av inkomna synpunkter från privatpersoner.

Tidsrymden för avvecklingen av Malmberget är för lång. Kommunen bör fastställa
en tidsrymd på maximalt 5 år för att minimera konsekvenserna av utökad gruvverk-
samhet. Det är anmärkningsvärt att Östra Malmberget lämnas därhän och att man
planerar ny bebyggelse i Koskullskulle.

Kommentarer: Syftet med planen är att skapa förutsättningar för nya bostäder
och därigenom hantera avvecklingen i Malmberget. Genom att tillhandahålla en
god planberedskap för att möjliggöra ersättningsbostäder vill kommunen styra
avvecklingen i Malmberget genom utveckling. Förslaget skapar goda förut-
sättningar för detta. Materialet kompletteras med genomförandefrågor som
bland annat behandlar kommunens planberedskap för ersättningsbostäder från
Malmberget.

Avvecklingstakten i Malmberget regleras genom det avtal som är tecknat mellan
Gällivare  kommun  och  LKAB,  inte  genom  den  fördjupade  översiktsplanen.
Planen ska dock säkerställa goda livsvillkor under tiden som avvecklingen pågår
för boende i Malmberget. Områdesbeskrivningen för Malmberget kompletteras
med specifi ka åtgärder.

Konsekvenser av gruvans expansion och den långa avvecklingstakten förtyd-
ligas i konsekvensbeskrivningen.

Jag vill gärna se att man öppnar upp markområdet på Dundretsidan av E45 i rikt-
ning mot Porjus för en utökad bebyggelse av hus/fritidshus. Gärna hela sträckan från
avfarten upp mot Björnfällan/Repisvaara och ändra fram till vägen ”femman” upp mot
Dundrets topp. Jag äger fastigheten Gällivare 1:25 och jag hade gärna gjort i ordning
det området med ett antal ganska tilltagna tomter. Jag tror det fi nns intresse för den
typen av tomter som är väldigt stadsnära men samtidigt ”på landet”. Jag tror också
att andra markägare i området skulle se positivt på att själva skapa sådana områden
med kanske 6-10 tomter/område. Kollektiva VA lösningar för den här typen av små
husområden kan skapas.

Kommentarer: Det aktuella området omfattas av riksintresse för rennäringen.
Kommunens inriktning är att samla bebyggelse för att minimera påverkan på
rennäringens intressen. Genom omfattande dialog har Repisvaara identifi e-
rats som lämpligt för fjällnära boende. Repisvaara och Andra sidan utgör de
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områden som ska prioriteras för bostäder  i anslutning till Dundret. Synpunkten
föranledning ingen åtgärd.

Mina synpunkter begränsar sig till den fördjupade översiktsplanen och planerna
på bostadsbyggande vid Vassara älven inom tätorten, där strandpromenaden/
kulturstigen nu sträcker sig. Jag anser att det som i översiktsplanen är markerat
för bostadsbyggande (B) vid älven, i princip området mellan Hembygdsområdet/
Kvarnbacken och Älvgatan, ska ändras till markområde avsett för turism/fritid/rekre-
ation (T). Till de lyckade satsningarna i Gällivare kommun hör strandpromenaden/
kulturstigen vid älven. Här fi nns en bit av Gällivare som ger karaktär åt samhället,
öppna välkomnande ytor, frihet, luft att andas, Dundret i fonden. Man kan man njuta
av det vackra samtidigt som kroppen får motion, antingen till fots eller på skidor.

Se kommentarer Vassara älv Förening.

Vi anser att det inte ska genomföras någon förtätningen av befi ntliga bostadsområden.
Det fi nns ingen anledning att förstöra för dem som redan bor där. Dessa områden
med parker och  skogsområden är viktiga framför allt för barnen, som kan leka där
under föräldrarnas uppsikt. Kommunen har under lång tid försummat att ta fram
nya tomter och istället prioriterat att satsa miljoner kronor på skidstadion. Nya tomt-
marker i Nunisvaara lämpar sig utmärkt för främst småhus.

Kommentarer: En förtätning av befi ntliga bostadsområden är positivt både
ur ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Genom att identifi era viktiga
grönområden  i   en  grön-,  vit  och  blåstrukturplan  säkerställs  boendes  tillgång
till områden för rekreation, lek och samvaro. Planförslaget medger bostäder på
Nunisvaara. Synpunkten föranledning ingen åtgärd.
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Sammanfattning av inkomna synpunkter
En stor del av de synpunkter som inkommit under samrådet berör framförallt konse-
kvenser på boendemiljön i Malmberget, stadsbilden, miljökvalitetsnormer och klimat
samt riksintressen i form av kommunikationer, kulturmiljö och gruvnäring.

I synpunkterna efterfrågas även en tydligare plan för den övergripande trafi ksitua-
tionen och en beskrivning av konsekvenser vid ett genomförande av planförslaget.

Många synpunkter behandlar även behovet av tillgång till grönområden i allmänhet
och bevarandet av grönytorna i anslutning till Vassara älv i synnerhet. I många
synpunkter samt beslut från Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 242 motsätter man sig
planerna på fl er bostäder i området med rädsla för att de nuvarande kvalitéerna i form
av gångstråk, rekreations- och grönytor ska gå förlorade. Med anledning av detta har
bostäder från del av norra sidan av Vassara älv borttagits.

I några synpunkter lyfts ett behov av utökat område för bostäder söder om Östra
Malmberget för att möjliggöra området för de kulturhistoriska byggnader som måste
fl yttas från Västra Malmberget.

Övriga synpunkter behandlar redaktionella fel eller faktafel samt enskilda önskemål
om ändrad användning och önskemål om ändrad prioriteringsordning för utbyggnad.

Ställningstaganden
Inkomna synpunkter föranleder i huvudsak följande ändringar:

•  det övergripande planförslaget kompletteras med en översiktlig plan för
trafi ken inom planområdet

• plankartan kompletteras med utredningsområde för bostäder söder om
befi ntligt B-område i Östra Malmberget

• användningen för del av norra Vassara älv ändras till turism, fritid och
rekreation

• konsekvensbeskrivningen kompletteras med framförallt konsekvenser för
trafi ken, riksintressen, boendemiljön i Malmberget, klimat och miljö samt
stadsbilden

• områdesbeskrivningarna ändras för att mer utförligt beskriva förhållningssätt
i de olika områdena, framförallt Malmberget och Vassara älv





 

 SAMRÅDSYTTRANDE 

 
Datum 

2013-08-27 

 

 
Diarienummer 

401-6182-13 

1 (7) 

 

 

 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET 

971 86 LULEÅ Stationsgatan 5 0920-960 00 0920-22 84 11 Lansstyrelsen@bd.lst.se www.bd.lst.se 

    

 Gällivare kommun 

 Nämnd och utredning 

 98281 Gällivare 

  

 

 

 

BAKGRUND 

Gällivare kommun har upprättat ett förslag till  ny fördjupad översiktsplan för Gällivare, 

Malmberget och Koskullskulle. Förslaget omfattar de delar som tillsammans utgör 

kommunens tätortsområde.  

 

Planförslaget med datering 2013-03-21, har översänts till länsstyrelsen för samråd enligt 

3 kap. 9 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

 

Vid samråd om ett förslag till en översiktsplan skall länsstyrelsen enligt 3 kap 10 § PBL 

särskilt ta tillvara och samordna statens intressen, tillhandahålla underlag för 

kommunens bedömningar avseende allmänna intressen enligt 2 kap PBL, verka för att 

riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses och att 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, samt att redovisning av områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge är förenligt med 7 kap.18e§ första stycket MB. 

Länsstyrelsen ska även verka för att markanvändningsfrågor som berör två eller flera 

kommunen samordnas på ett lämpligt sätt och även verka för att en bebyggelse och 

byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Länsstyrelsen har den 21 februari 2013 yttrat sig avseende avgränsningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen till planförslaget. 

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE 

Planens disposition/ allmänna synpunkter 

Den valda dispositionen innebär ett inledande avsnitt om kommunens visioner och 

strategi följt av planförslag med tillhörande plankarta och därefter ett avsnitt med 

konsekvensredovisning av planförslaget. Sammanfattning av konsekvenser redovisas 

även för varje område som presenteras i avsnittet om planförslaget. 

Planeringsförutsättningar redovisas slutligen sist i handlingen.  

 

Länsstyrelsen anser att den redovisade handlingen är begriplig och överskådlig och att 

det är lätt att orientera sig i materialet, med tydligt planförslag relaterat till kommunens 

mål och visioner.   
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Översiktsplanens strategiska roll 

En översiktsplan ska redovisa hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och 

bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanen är resultatet av en dialog mellan 

stat och kommun om hur värden av också nationellt slag bör beaktas. Den är vägledande 

för efterföljande beslut. 

 

Visionsavsnittet är en viktig del av det aktuella planförslaget, där kommunen tydliggör 

och lyfter fram de mest strategiska frågeställningarna som är viktiga för kommunens 

framtida utveckling. Länsstyrelsen anser att kommunen på ett föredömligt sätt beaktat 

PBL:s ambitioner när det gäller översiktsplanens strategiska roll, genom att 

visionstankarna inte bara redovisas, utan också bryts ner, förklaras och fullföljs ända ut 

till den fysiska planeringen. Det är att kommunen tydligt redovisar att visionerna kan 

omsättas i praktiken så att planen kan fungera som vägledande i kommunens 

vardagsbeslut och därmed bl.a. underlättar detaljplaneringen. 

 

Som en del i att översiktsplanens strategiska roll ska stärkas med den nya plan- och 

bygglagen, ingår bl.a. att man ska ta hänsyn till mellankommunala och regionala 

förhållanden. Det innebär att översiktsplanen får en tydligare regional och strategisk 

betydelse. Kopplingen mellan den fysiska planeringen i kommunen och 

utvecklingsprogrammen är viktig för att visioner i olika sammanhang ska ges 

förutsättningar för förankring och förverkligande.  Länsstyrelsen saknar en redovisning 

av hur planförslaget förhåller sig till de regionala planeringsunderlagen RUP och RTP.  

Länsstyrelsen är medveten om att denna redovisning primärt hanteras i den 

kommuntäckande översiktsplanen, men de bör även de bör även om det är relevant 

följasas upp i de fördjupningar som görs till en kommuntäckande översiktsplan. 

Detsamma gäller för frågor rörande  mellankommunal samverkan. Länsstyrelsen saknar 

information om det mellankommunala samspelet Gällivare och Kiruna när det gäller 

förutsättningarna för etablerandet av modern dagtågtrafik mellan orterna som kan bidra 

till att skapa en regionförstoring som resulterar i en mer robust arbetsmarknad. Därtill 

skapas bättre samordningsmöjligheter inom bl a vård och skola. 

 

När det gäller andra övergripande strategier och planer anser Länsstyrelsen att det bl.a. 

hade varit en fördel om den trafikstrategi som kommunen avser att upprätta, utarbetats 

parallellt med planförslaget, och funnits med som ett av planeringsunderlagen. Det är 

viktigt att trafikfrågorna hanteras i ett helhetsperspektiv och ses i ett större 

sammanhang, vilket är ett av syftena med en trafikstrategi. Även om inte en färdig 

strategi finns, så anser Länsstyrelsen att trafikfrågorna behöver belysas i ett vidare 

perspektiv så att det framgår hur planförslaget påverkar den framtida trafikstrukturen 

inom kommunen och vilka behov av trafiklösningar som den föreslagna 

bebyggelsestrukturen genererar. Det kan handla om krav och anspråk på nya/förändrade 

passager av väg eller järnväg, tillgängligheten till olika målpunkter inom tätorten eller 

hur framtida trafikströmmar skall dirigeras m.m. Det bör även belysas vilka 

förutsättningar som finns för ett hållbart och attraktivt resande med kollektivtrafik eller 

för  gång- och cykeltrafik. 

Redovisning enligt 3, 4 och 5 kap, miljöbalken 

Enligt PBL 3kap. 4 och 5§§, skall riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges 

särskilt i översiktsplanen och kommunen ska redovisa hur kommunen avser att 
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tillgodose dessa samt hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer enligt 

5 kap. miljöbalken.  

Riksintressen 

Kommunen redovisar riksintressena i kapitel 5 ”Förutsättningar” tillsammans med 

respektive sakintresse, där riksintressena särskiljs genom att de markeras med fet stil i 

texten. Länsstyrelsen anser att det råder en viss otydlighet när det gäller redovisningen 

av vissa av riksintressena och deras innebörd. T.ex. så bör det på kartan över kulturmiljö 

tydliggöras att det område som anges som ”kulturmiljöprogram” är område av 

riksintresse för kulturmiljö enligt MB 3 kap. 6§. Länsstyrelsen noterar även att områden 

av riksintresse för energiproduktion vindkraft enligt MB 3 kap.8§ saknas i 

redovisningen. Länsstyrelsen ser helst att berörda riksintressen redovisats separat, både i 

text och på karta. Kommunen bör även skilja på riksintressen enligt 3 kap. MB och  

enligt 4 kapitlet MB.  

 

Kommunens syn på hur riksintressena påverkas och hur de skall beaktas och tillgodoses 

redovisas i text under kapitel 4 ”Konsekvensbeskrivning”. Länsstyrelsen anser att det 

varit en fördel för förståelsen och tydligheten om texten kompletterats med en kartbild 

där såväl riksintressena som planförslaget framgår.   

 

Länsstyrelsen noterar att kommunen inte gör någon bedömning av hur riksintresset för 

kulturmiljö påverkas. Mot bakgrund av att i stort sett hela Malmberget försvinner, så 

bör man konstatera att påverkan på riksintresset blir negativ. 

 

Beträffande Gällivare flygplats klassificering som riksintresse pågår en revidering via 

Trafikverket. Gällivare flygplats är enligt denna revidering inte definierad som 

riksintresse ( likaså inte heller Arvidsjaur och Pajala). Länsstyrelsen anser dock  att 

Gällivare flygplats tillsammans med länets övriga fyra  flygplatser bör klassificeras som 

riksintresse. Pga länets geografiska läge och storlek med långa avstånd har länets 

flygplatser och flygtrafiken en mycket viktig funktion att fylla inom transportsystemet. 

Vidare finns inte heller något tillfredsställande transportalternativt för det långväga 

resandet.  

 

Bullersituationen för det föreslagna bostadsområdet Nunisvaara behöver beskrivas 

närmare, med tanke på närhet till riksintressena flygplats, samt vägarna E45 och E45.01. 

 

När det gäller planförslagets påverkan i övrigt på riksintresse för väg E10 och väg E45 

bör texten kompletteras med att Trafikverket har ett restriktivt förhållningssätt till 

åtgärder som kan inverka negativt på framkomligheten. Det kan bl.a. handla om 

byggnationer m.m. som kan medföra krav på nedsatt hastighet eller anläggande av nya 

utfarter.  

 

Dubbelspår på Malmbanan omnämns som något positivt, men samtidigt så planeras för 

bostäder på ömse sidor om järnvägen vilket innebär krav på säkra passager. Kommunen 

bör redovisa vilka möjligheter som kan finnas för att möjliggöra dessa passager. 

EU:s ramdirektiv för vatten 

Redovisningen av miljökvalitetsnormer görs i kapitel 5, under rubriken 

”Miljökvalitetsnormer”.  Länsstyrelsen noterar att miljökvalitetsnormer för vatten enligt 
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vattenförvaltningsförordningen inte finns med. Planförslaget behöver kompletteras med 

denna information. 

 

Det saknas även en bedömning av hur  uppfyllnaden av normerna God ekologisk status 

samt God kemisk status för ytvatten samt God kemisk och kvantitativ status för 

grundvatten  kommer att påverkas för de vattenförekomster som berörs av 

översiktsplanen. Flera vattenförekomster är i behov av åtgärder. Nuolajärvi bedöms i 

dagläget ha otillfredsställande ekologisk status, baserat på bedömning av 

näringsbelastning och morfologiska förhållanden. Kavajoki och Vassaraälven bedöms 

ha måttlig status baserat på näringsbelastning respektive morfologiska förändringar. 

Vassaraträsk bedöms i dagsläget ha god ekologisk status. Kommunen bör därför i 

översiktsplanen göra en bedömning av inverkan på måluppfyllnanden för 

miljökvalitetsnormerna gällande vatten.  

 

För att skydda vattenmiljöerna bör den planerade bebyggelsen ska så lång det är möjligt 

anslutas till gemensam lösning för avloppsrening.  

Miljökvalitetsmålen 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden som beskriver det 

tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. Miljökvalitetsmålen ska vägleda 

statliga myndigheter och andra samhällsaktörers åtgärder på miljöområdet. Flertalet av 

miljömålen är relevanta för fysisk samhällsplanering.  Länsstyrelsen anser att 

kommunen utöver att beskriva miljömålssystemet, också behöver  redovisa hur 

kommunen avser att beakta de aktuella miljömålen, samt hur de föreslagna åtgärderna 

påverkar utvecklingen när det gäller miljökvalitetsmålens uppfyllelse. Bl.a. bör det 

framgå hur visionstankarna relaterar till miljömålen. 

Andra strategiska frågor 

Utöver de frågeställningar som nämns i föregående text, så anser länsstyrelsen också att 

frågan om klimatförändringar, liksom frågor om mellankommunal samverkan är av den 

karaktären att de förtjänar att lyftas fram som viktiga strategifrågor för kommunen.  

Anpassning till ett förändrat klimat 

I ett framtida förändrat klimat, påverkat av växthuseffekten, kan Gällivare kommun 

utsättas för ökade nederbördsmängder, förändrad periodicitet för nederbörd och ökade 

temperaturer. Detta påverkar förutsättningar för samhällsplaneringen. Ett villkor för en 

hållbar livsmiljö är att man planerat för att kunna hantera de risker som finns och de 

som kan uppstå.  

 

I det aktuella området är de dominerande konsekvensen av förväntad klimatförändring 

följande: Ökade temperaturer under alla årstider, men främst vintertid, samt förändrade 

och ökade nederbördmängder. Detta påverkar en mängd parametrar såsom snötäckets 

varaktighet, tjälförekomst, nollgenomgångar, flödesförhållanden i vattendrag, 

översvämningsförhållanden, etc. 

 

Länsstyrelsen har låtit utföra en fördjupad analys av hur klimatförändringar kan påverka 

de enskilda kommunerna i Norrbotten. Resultatet för Gällivare kommun är nu 

tillgängligt  och kan utgöra ett underlag för kommunens samhällsplanering. 
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Den fördjupade analysen omfattar sektorerna: Kommunikationer - kommunalt gatu- och 

vägnät, tekniska försörjningssystem – dricksvatten, elsystem, bebyggelse – 

översvämning, ras, skred och erosion, dagvattensystem, byggnadskonstruktioner, 

kulturmiljö samt människors hälsa. 

 

Översiktsplanen behöver kompletteras med information om hur klimatförändringarna 

kan komma att påverka planområdet samt hur kommunen planerar att hantera 

konsekvenser av ett förändrat klimat. Här avses eventuell översvämningsproblematik, 

flödesförhållanden i vattendrag, skydd för inträngande vatten i dricksvattentäkter.  

Det behöver även tydliggöras vad som avses med ”Klimatanpassad och levande 

utomhusmiljö” (kap 2.4.1). 

PLANFÖRSLAG (kap.3) 

Planförslaget som utgör kärnan i översiktsplanen, redovisas i ett eget kapitel med en 

tillhörande plankarta.  Dessutom finns i texten insprängt små kartbilder i anslutning till 

beskrivningen av respektive område. Länsstyrelsen anser det är bra att planförslaget ges 

en framskjuten roll i planhandlingen. 

 

Länsstyrelsen anser generellt att kartbilder inne i texten är bra, men att det hade varit en 

fördel om detaljeringsgraden på dessa kartutsnitt hade varit högre och även större 

kartbilder.  I texten omnämns olika platser m.m. som bör kunna återfinnas på kartan. 

Det hade även underlättat för läsaren om berörda intressen i de olika områdena 

redovisas på kartbild tillsammans med det område som behandlas. T.ex. så bör 

bullermattans utbredning kring flygplatsen redovisas på karta . 

 

Det bör även kunna utläsas av materialet gällande planer för de olika områdena, liksom 

planer som är under utarbetande.  

Länsstyrelsen noterar vidare att flera av områdena i de tillhörande 

konsekvensbedömningarna endast eller i huvudsak innebär negativa konsekvenser. 

Trots detta finns områdena med som förslag till nya områden. Länsstyrelsen anser att 

motiven till att områdena ändå föreslås behöver framgå.  

 

Den förtätning som förslås av centrum anser Länsstyrelsen närmare behöver beskrivas 

när det gäller vilka möjligheter som finns och även vilka konsekvenser som kan uppstå. 

Bl.a. saknar Länsstyrelsen saknar utvärdering av förtätningens konsekvenser för 

stadsbilden.  Länsstyrelsen menar att en förtätning av Gällivare centrum torde kunna 

innebära stora möjligheter att hela och binda samman miljöer  som idag ger ett ganska 

glest och splittrat intryck. De gestaltningsmässiga och arkitektoniska konsekvenserna 

och möjligheterna bör bättre belysas.  

 

Planförslaget redovisar den avvecklingsplan som upprättats efter en överenskommelse 

mellan kommunen och LKAB.  Länsstyrelsen vill framhålla att om vibrationer och 

skakningar från sprängningar m.m. överskrider gällande vibrationsgränser, dels mätt i 

sockel och dels som inomhusvibrationer (komfortvärden) bör kommunen överväga 

snabbare avveckling av berörda områden. 
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I konsekvensbeskrivningarna till Malmberget och Koskullskulle saknar Länsstyrelsen 

frågorna om påverkan på områdets kulturmiljö. Det vägreservat som omnämns vid 

Koskullskulle bör redovisas på markanvändningskartan. 

 

Inom det föreslagna bostadsområdet på Repisvaara finns ett antal nedlagda skjutbanor, 

där överstigande halter av bly, koppar, zink och arsenik har konstaterats.  För att 

möjliggöra att området kan användas för bostadsändamål, bör föroreningarna saneras. 

Oavsett om planerna utformas så att föroreningarna kommer att finns inom 

bostadskvarteren eller i närområdet kan man anta att de människor som bor inom 

planområdet rör sig i området och på så sätt utsätts för föroreningarna. För Repisvaara 

och Dundret gäller vidare att även om inga kända fornlämningar påträffats inom 

området i samband med fornminnesinventeringen, tyder topografin på att det kan finnas 

fornlämningar i anslutning till de låglänta markerna inom området. Därför bör samråd 

om eventuell arkeologisk utredning hållas med länsstyrelsen innan detaljplaner 

avgränsas.  

 

För områdena Vassaraträsk och Andra Sidan saknas en redovisning av 

kulturmiljövärden i beskrivning av förutsättningar och intressen (Odlingslandskapet på 

”andra sidan” har områdesbestämmelser som syftar till att tillvarata kulturmiljövärdet i 

det öppna odlingslandskapet) Detta saknas även under redovisning av konsekvenser. 

 

För fortsatt planering anges för flera av områdena att denna ska föregås av 

utvecklingsplan eller planprogram. Länsstyrelsen anser att planprogram enligt PBL är 

att föredra, då detta innebär en tydlig process med demokratisk förankring. 

Konsekvensbeskrivning (kap.4) 

Länsstyrelsen noterar kommunens slutsats om förslagets största negativa inverkan är 

landskapsbildspåverkan. Länsstyrelsen anser att slutsatsen behöver motiveras, då 

Länsstyrelsens uppfattning är att förslaget även bör kunna innebära positiva effekter för 

stads- och landskapsbilden, bl.a. när det gäller förtätning av stadskärnan och centrum.   

 

Förorenade marker finns på flera platser inom området för fördjupad översiktsplan. 

Inför planer på exploatering behöver markerna undersökas och bedömas avseende 

lämpligheten för exploatering och behov av sanering. Exempel på förorenade områden 

är Lokstallet och vid oljedepå, där dagvatten rinner ut i älven. Även om exploatering 

inte utförs bör dagvattenlösningarna i dessa områden ses över. 

 

Kommunens syn på vilka naturvärden som skall skyddas framgår inte, endast att 

påverkan kan ske. Det behöver tydliggöras hur kommunens ser på olika förekomster 

såsom nyckelbiotoper och objekt med naturvärden m.m. Kommunen bör även redovisa 

hur man avseratt förhålla sig till den antagna Skogsbruksplanen. 

 

Konsekvenser när det gäller förslagets anpassning till ett förändrat klimat behöver 

redovisas. 

 

Konsekvenserna av trafikförändringar behöver belysas bättre. Konsekvenser av 

förslaget när det gäller luftkvalitet, buller och vibrationer behöver framgå, liksom på 

vilket sätt planförslaget leder mot målet energieffektiva transporter. 
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En diskussion bör även föras avseende hur trafiksituationen påverkas i ett vidare 

sammanhang om planförslaget realiseras. Förändras t.ex. trafikmönster för olika 

trafikslag och hur kan man hantera problematiken kring de barriäreffekter som 

konstateras i planförslaget?  

Förutsättningar (kap.5) 

Planområdets geotekniska  förutsättningar  bör belysas bättre under rubriken 

”Markförhållanden”. Problematiken med risk för ras, skred och erosion är viktig att 

uppmärksamma när nya områden planeras. Bl.a. kräver framtida klimatförändringar 

med översvämningar och ökad nederbörd att frågorna beaktas i högre grad än vad som 

tidigare varit fallet. 

 

Lappkyrkan är inte byggnadsminne utan ett kyrkligt kulturminne, vilket även gäller 

Gällivare kyrka och  Allhelgonakyrkan i Malmberget. Det gäller också 

begravningsplatsen i Malmberget och kyrkogårdarna kring de båda kyrkorna i 

Gällivare. 

 

Av texten framgår att kulturhistoriskt intressanta byggnader i Malmberget och Gällivare 

är identifierade. Det behöver tydliggöras om det gjordes i bevarandeplanen som antogs 

1985.  Även om de flesta byggnader som ingår i planen och ännu står kvar fortfarande 

bevarandevärda så är planen föråldrad. Bevarandeplanens brister består främst i att den 

ser till enskildheter och bortser från den bebyggelse som inte tillhör den allra äldsta. 

 

Hembygdsområdet är ingen fornlämning/fornlämningsområde och har inget skydd 

enligt kulturminneslagen, trots att det är registrerat i FMIS. Hembygdsområdet är knutet 

till Gällivare museum och bör tas upp under rubriken ”kultur ” sid 86 

 

Odlingslandskapet på ”andra sidan” har områdesbestämmelser som syftar till att 

tillvarata kulturmiljövärdet i det öppna odlingslandskapet. 

 

Delar av planområdet omfattas av skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § 

naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975. Texten bör kompletteras med 

detta. 

Samråd 

Samråd i ärendet har ägt rum med Trafikverket,  SGI, SGU,SMHI, Energimyndigheten, 

Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Post- och Telestyrelsen, Sametinget, 

Skogsstyrelsen, Svenska Kraftnät, Transportstyrelsen samt Vattenfall.  I 

handläggningen har deltagit företrädare för länsstyrelsens enheter för tillväxt- och 

infrastruktur, social hållbarhet och samhällsskydd, kulturmiljö, vatten- och fiske, 

landsbygd, naturvård, miljöskydd samt naturresurs- och rennäring.  

 

 

 

Björn Adolfson 

Länsarkitekt    Inger Krekula 

     Planarkitekt 



Arendenummer Dokumentdatum
TRV 2013/35401 2013-06-20

Ert ärendenurnmer Sidor
Notpartens arendelDI 1(4)

Länsstyrelsen i Norrbotten Kopiatill:

Diariet Trafikverket
Gällivare kommun

Samråd gällande fördjupad översiktsplan för Gällivare,
Maimberget och Koskullskulle, Gällivare kommun
Trafikverket har tagit emot remissen gällande fördjupad översiktsplan för Gällivare,
Malmberget och Koskullskulle 2013-2032, Gällivare kommun.

Trafikverket anser att det är viktigt att följande beaktas i arbetet med den tördjupade
översiktsplanen som senare ska ligga till grund för beslut om detaljplaneläggning och
bygglovsfrågor.

Generella synpunkter

Inledningsvis tycker vi det är positivt att kommunen i den fördjupade översiktsplanen (FÖP:n)
lyfter fram vikten av planering för ett långsiktigt hållbart samhälle ur ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt perspektiv samt strategier och förhållningssätt för hur det ska nås. Bland annat att
planera för att samla viktiga funktioner på gångavstånd så fier väljer bort bilen och prioritera
fotgängares framkomlighet framför motorfordons oavsett årstid.

1 detta sammanhang vill vi betona vikten av att framkomligheten upprätthålls för
genomfartstrafiken i de delar av nätet som är avsedda för den trafiken, så att man inte får oönskad
trafik och kontlikter i lokalnätet.

Konsekvensbeskrivningen av planförslaget behöver göras utförligare och med koppling mot de mål
och strategier som finns beskrivna i början av planen.

•  På vilket sätt leder planförslaget mot målet energieffektiva transporter?

Dnr Dpi

• Jämständhetsaspekterna finns inte beskrivna i planförslagets beskrivning av konsekvenser.
Särskilt viktigt kanske i Malmberget där delar av trafiknätet bland annat gäng- och
cykelvägnätet försvinner? Finns det riktlinjer för hur jämställdhetsperspektivet ska följas
upp och beaktas i fortsatt planering?

• Effekter och konsekvenser av föreslagen bebyggelsestruktur och infrastruktur med
avseende på luftkvaliK buller och vibrationer?

• Det saknas en beskrivning av konsekvenser och behov som uppstår med anledning av
förändrade trafikmönster, som följd av nya områden och omlokaliserade målpunkter - för
alla trafikslag. Hur förändras förutsättningarna att ta sig fram som gående, cyklist, bilist
eller mcd buss till följd av gruvbrytningen om inget görs? Vilka behov av nya
trafiknät/kompletteringar av trafiknät finns (alla trafikantslag) i planerade nya områden?
Barriärer konstateras men inget om hur man avser komma förbi problemet.

Trafikverket
Box 609
971 25 Lulef
Besöksadress: Sundsbacken 2-4

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafIkverket.se

Annika Nordkvist
SNb
Direkt: 010- 123 75 26
annika.nordqv ist@trafikverket.se
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Riksintressen

Väg

E45 passerar planerade bostadsområden på Andra sidan och Repisvaara, de eentrala delarna av
tätorten/Centrum samt avgränsar bland annat Malmhedens externhandelsområde i söder. E45
ingår i det nationella stamvägnätet och utgör ryggraden i det nord-sydliga inlandsvägnätet i Sverige
men utgör  även en  del av det europeiska nätet för transportsektorn. E45 är därmed ett utpekat
riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Detta innebär att E45
ingår i ett nät av vägar som har sådana speciella funktioner för transportsystemet att anläggningen
så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av den. E45 är även utpekad led för farligt gods. Trafikverket har ett restriktivt
förhållningssätt till byggnationer, eller andra anläggningar som kan föranleda krav om nedsatt
hastighet, och det är bara i undantagsfall som Trafikverket ger tillstånd för nya
anslutningar/utfarter m m som kan orsaka nedsatt framkomlighet på E45.

Järnvägen

Malmbanans betydelse för gods- och persontransporter är beskriven i FÖP:n. Vi  önskar dock ett
förtydligande av hur kommunen i planförslaget avser säkra framtida möjligheter till utbyggnad
av dubbelspår och lösa eventuella nya behov av passager av järnvägen.  Detta mot bakgrund av
kommunens intentioner att förtäta på båda sidor om järnvägen. 1konsekvensbeskrivningen av
planförslaget står det "Planförslaget tar höjd för framtida dubbeispå.r...", men inte vad som avses
med detta. HUR det ska göras.

Flygplatsen

FÖP:n redogör för de begränsningar som råder i områden runt flygplatsen, att det finns restriktioner
för markanvändningen för att säkerställa att luftfart ska kunna bedrivas. Detta är bra, men samtidigt
planerar kommunen för ett nytt bostadsområde (Nunisvaara) i närheten till flygplatsen som man
också beskriver kommer att påverkas av buller. Området kommer att påverkas av både trafikbuller
från E45 och E10.01 samt flygbuller från flygplatsen. Trafikverket anser att bullersituationen
måste beskrivas närmare och  hur man avser uppnå miljömålet god bebyggd miljö.

Skyddsområden till statliga anläggningar

Skyddsavstånden finns för att klara trafiksäkerhet, buller, risker med farligt gods och för att klara
drift och underhäll av infrastrukturanläggningarna. Det är viktigt att redan tidigt i planeringen
tydliggöra de statliga intressena och de krav som finns på skyddsavstånd och eventuella
skyddsåtgärder vid exploatering av mark eller förtätning i befintlig bebyggelse i närheten av vägar,
järnväg och flygplats. Exploatering nära vägar, järnväg, flygplats och terminalanläggningar far inte
påverka möjligheten till drift, underhåll och de framtida utvecklingsbehoven.En beskrivning av
skyddsavstånd till statliga anläggningar bör finnas iplanen.

Buller
Trafikverket anser att riksdagens riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder ska följas.
God ljudnivå bör i första hand uppnås genom samhällsplanering och inte genom skyddsåtgärder. 1
de fall som kommunerna anser att de mäste göra avsteg från riktvärdena ska avstegen vara väl
motiverade och sammantaget bidra ti II miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och andra
samhällsmål. Trafikverket anser inte att Boverkets allmänna råd om avsteg från riktvärden vid tyst
sida kan tillämpas annat än i kollektivtrafikstråk i större städer. Om avsteg från riktvärdena
tillämpas anser Trafikverket att kommunen ansvarar för eventuella bullerstörningar i framtiden.

Trafikverket
Box 809
971 25 Lulea
Besöksadress: Sundsbacken 2-4

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.tralikverket.se
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Annika Nordkvist
SNb
Direkt: 010- 123 75 26
annika.nordqvist@trafikverketse
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Trafikstrategi — en sammanhållen strategi och inriktning för trafiken
Förutsättningarna för ett hållbart och attraktivt resande med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik är
frågor som tidigt måste analyseras i planarbetet. Hur infrastrukturen planeras kan i hög grad
påverka inriktningen för en hållbar samhällsutveckling.
1 FÖP:n anges att en trafikstrategi med ett helhetsgrepp om trafikfrågorna ska tas fram framöver,
men vi anser att man redan i detta skede — åtminstone övergripande — bör analysera och redogöra
för planerad bebyggelsestrukturs och markanvändnings konsekvenser och behov av lösningar för
trafiken. Vilka krav och anspråk på nya/förändrade passager av väg eller järnväg bedöms uppstå
som följd av förändrad markanvändning och förändrad tätortsstruktur, hur tänker kommunen lösa
tillgängligheten till olika målpunkter för alla trafikslag på ett hållbart sätt? Vilka delar av vägnätet
ska vara huvudnät för biltrafik och därmed gent och framkomligt för att attrahera
genomfartstrafiken?

Trafikverket avser att inleda en diskussion med kommunen om väghållaransvaret och indelning i
huvudnät och lokalnät med anledning av de strukturella förändringarna som sker i tätorten
Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Huvudnätet ska vara gent och framkomligt och därför det
mest attraktiva valet för större målpunkter inom tätorten samt målpunkter som ligger utanför
tätorten.

Specifika synpunkter
Sid 19, Hållbara transporter, andra stycket:  Förutom buss är gång och cykling också alternativ
som borde eftersträvas när man vill få fler att välja bort bilen.

Sid 36, HJ Handel och verksamheter:  Området utpekat för externhandelsornråde avgränsas av E45 i
söder. Trafikverket förutsätter att trafiken till området angörs via befintliga anslutningar till E45.
Det är bara i undantagsfall som Trafikverket ger tillstånd för nya anslutningar/utfarter m m som
kan föranleda nedsatt framkomlighet på E45 .

Sid 42, Rekommendationer (Vassaraträsk och andra sidan), tredje stycket: Säkerhetsavstånd
behöver också säkerställas mellan bostäder och E45 respektive järnvägen. Befintliga anslutningar
till E45 ska så långt som möjligt nyttjas vid nyetableringar.

Sid 43, Konsekvenser„sista meningen:  Trafikverket vill betona vikten av att kommunen vid
planerad tätortsutveckling söder om järnvägen tar ett helhetsgrepp om trafikfrågorna så att säkra
och trygga lösningar följer med utbyggnaden som skapar behoven.

Sid 46, Rekommendationer (Malmberget):  Det är endast påverkan av infrastrukturen för biltrafiken
som omnämns. Hur förändras tillgängligheten till olika målpunkter för alla andra trafikslag? Vad
kommer att behöva ersättas i gång- och cykelnätet?

Sid 70, Väg E4.5 och EIO:  I texten framställs att riksintresset kommer att påverkas genom att
framkomligheten kommer att försämras med de planerade bostadsområdena. Detta till följd av
hastighetssänkningar och nya infarter. Trafikverkets inställning är att de krav som finns för att
förhindra att riksintresset skadas, kommer att följas så långt det är möjligt. Vi förutsätter att
kommunen i första hand planerar för nya områden så att inskränkningar i riksintresset inte behöver
göras. En kommunal viljeinriktning för hur bebyggelse och trafik kan samspela på ett hållbart sätt
bör tydliggöras i en trafikstrategi så att beslut om t ex hastighetssänkningar kan göras med
helhetssyn.

Sid 70, Malmbanan:  Texten om konsekvenser på järnvägen avslutas med att påverkan på
riksintresset sannuainaget är pusitiv. Vad soln avses med detta måste förklaras.

Trafikverket
Box 809
971 25 Lulea
Besöksadress: Sundsbacken 2-4

Texttelefon: 010-12 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafibrerket.se

Annika  Nordkvist
SNb
Direkt: 010- 123 75 26
annika. nordqv ist@trafikverket.se

t TRAFIKVERKET



Ärendenummer Dokumentdatum
TRV 2013135401 2013-06-20

Ert arendenun-imer Sidor
Nntpart?ns årencieln] 4(4)

Sid 103, Far1igt gods:  Avsnittet borde kompletteras med Länsstyrelsens rekommenderade
zonindelning mellan riskkälla och olika typer av markanvändning.

För Trafikverket,
p,, i
Annika Nordkvist

Samhällsplanerare

Trafikverket
Box809
971 25 Lulee
Besöksadress: Sundsbacken 2-4

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 921 921
trafikverket@trafikverket. se
www.trafikverket.se

Annika Nordkvist
SNb
Direkt: 010- 123 75 26
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