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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplaneförslaget daterat 2020-04-07 har varit på samrådsremiss under tiden 2020-07-03 

till 2020-09-03. 

 

Kungörelse har förts in i ortstidningarna NSD och Norrbottens Kuriren och anslagits på 

kommunens anslagstavla inför samråd. Handlingarna har skickats till kända sakägare samt 

berörda statliga och kommunala myndigheter för att samla in information, önskemål och 

synpunkter som berör planförslaget. Handlingarna har även funnits tillgängliga för 

allmänheten på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen samt på kommunens hemsida 

(www.gallivare.se/detaljplan) under samrådstiden. 

 

På grund av rådande pandemi har möjlighet funnits att boka in enskilda samrådsmöten med 

kommunens tjänstemän och politiker mellan den 18-19 augusti 2020. 

Ett samrådsmöte har ägt rum den 18 augusti 2020 kl 15.00 i rum 3, Gällivare kommunhus.  

 

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande 

förändringar skett av detaljplan för centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, 

Duvkullan m.fl., Gällivare kommun, daterad 2020-04-07. 

 

Följande har förtydligats i planbeskrivningen: 

 Under Gator och transporter är figur 12 (s. 21) borttagen.  

 Under Teknisk försörjning – Tele och Opto (s. 23) tydliggörs att avvecklings- och 

undanflyttningsåtgärder av Skanovas ledningar bekostas av LKAB.  

 Under Ekonomiska frågor (s. 26) har en mening lagts till som förtydligar att LKAB 

bekostar samtliga åtgärder för förvaltning av miljözoner fram till år 2032. 

 Under Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser – Konsekvenser för enskilda 

sakägare (s. 27) tydliggörs att det är viktigt att LKAB skyndsamt upptar dialoger med 

kvarvarande fastighetsägare i syfte att träffa överenskommelser i ersättningsfrågor och 

förvärv av fastigheter, för att undvika olägenheter och den negativa påverkan som 

gruvverksamheten har på boende och verksamheter i Malmbergets samhälle. 

 Under Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser (s. 28) tydliggörs att samtliga 

fastigheter som förvärvas enligt fastighetsförteckning (tabell 3) kommer tillfalla 

LKAB:s fastighet Robsam 1:1.  

 Under Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser – Ledningar, servitut (s. 28) 

tydliggörs att den ledningsrätt för fjärrvärme till förmån för fastighet Malmberget 8:17 

kommer bli obehövlig. 

 En illustration (figur 13) har lagts till under Genomförandefrågor. Denna visar 

tidigaste året som avveckling av bebyggelse och inrättande av miljözoner kan ske 

inom området. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med aktuell information utifrån framtagen 

utformningsplan (AFRY & Light Bureau (2020) Utformningsplan för miljözoner 

Malmberget). 

 Staketprognosen (figur 8) är uppdaterad. 

 

Följande bestämmelser har justerats i miljökonsekvensbeskrivningen: 

 Under Miljökonsekvenser – kulturmiljö (s. 21) har en ny bedömning kring 

planalternativets konsekvenser för riksintresset kulturmiljö gjorts. Detta har också 

justerats i den samlade bedömningen (s. 28). 
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 Miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats med aktuell information utifrån 

framtagen utformningsplan (AFRY & Light Bureau (2020) Utformningsplan för 

miljözoner Malmberget). 

 Staketprognosen (figur 7) är uppdaterad. 

 

Grundkartan har uppdaterats. 

 

Övriga ändringar är främst redaktionella. 

 

INKOMNA YTTRANDE 

Följande yttranden har inkommit till och med 2020-09-07.  

 

o Länsstyrelsen Norrbotten, 2020-09-07 

o Ungdoms- och fritidsavdelningen, 2020-09-04- ingen erinran 

o Lantmäteriet, 2020-09-03 

o Landahls advokatbyrå, 2020-09-03 

o Landahls advokatbyrå, 2020-09-02 

o Skanova, 2020-08-27 

o Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2020-08-26- ingen erinran 

o Trafikverket, 2020-08-17- ingen erinran 

o Försvarsmakten, 2020-07-30- ingen erinran 

 

 

Nedanstående är ett sammandrag av de inkomna yttrande som följs av kommentarer. 

Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunen, samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen. 
 

Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2020-09-07 

 

Som en följd av LKAB:s gruvdrift i Malmberget pågår en samhällsomvandling där det mesta 

av Malmberget omlokaliseras och markanvändningen ändras till gruvindustri. Detta förslag 

till detaljplan är en av många där markanvändningen ändras till gruvindustri.  

 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor 

Länsstyrelsen anser att så länge människor bor i det aktuella området, bör särskild hänsyn tas i 

samband med avvecklingen både socialt och miljömässigt.  

 

Det är sannolikt att buller kommer att uppstå vid genomförandet av detaljplanen då 

bebyggelsen ska rivas. Med anledning av de erfarenheter som finns av avveckling av andra 

områden i Malmberget, har Länsstyrelsen farhågor om att rivningsarbeten kommer att ske 

innan alla boende har flyttat från planområdet och att det föreligger risker för störningar som 

kan komma att påverka kvarvarande personer negativt. Det bör verkas för att rivningsarbeten 

inte påbörjas förrän människor har flyttat från planområdet, men om det ände sker, ska än mer 

hänsyn tas vid utförandet av arbetena än i de handlingar föreslagna skyddsåtgärder. Dessa 

frågor och skyddsåtgärder behöver beskrivas tydligare, då det i planbeskrivningen och MKB 

framgår att det föreligger risk för sociala konsekvenser och störningar. Det är viktigt att 

minimera den påverkan som kan uppstå gentemot dem som fortfarande bor kvar i området. 

Samråd om lämpliga och effektiva skyddsåtgärder bör ske med Länsstyrelsens 

miljöskyddsenhet.  
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Det är speciellt viktigt att belysa hur kvaliteten på dricksvatten säkerställs i samband med att 

ledningar blindas vid avvecklingen. Utifrån erfarenhet kan det bli stillastående volymer, 

ledningar som havererar av olika anledningar, osv., vilket innebär risk för att dricksvattnet 

kan bli förorenat. Det behöver framgå av handlingarna hur detta säkerställs.  

 

Enligt handlingarna kommer Gällivarevägen och Järnvägsgatan kunna fortsätta trafikeras, så 

länge de tillfälliga användningarna för gator är gällande, t.om. år 2027. Det framgår även att 

under en del av genomförandetiden regleras delar av Puoiktavägen till gata fram till år 2025. 

Länsstyrelsen anser, såsom tidigare framförts, att det är särskilt viktigt att det finns mer än en 

utrymningsväg i händelse av olycka.  

 

Riksintresse kulturmiljö 

Planen bereder vägen för rivning av ortens mest centrala delar, med storskalig bebyggelse 

från samhällets storhetstid årtiondena närmaste efter andra världskriget. Här finns b.la. 

märkesbyggnader som Focushuset och Nordan.  

 

Det innebär en stor negativ inverkan på riksintresse för kulturmiljö, vilken planen redovisar. 

Det är en ackumulerad negativ påverkan, som redan påverkar och är fortsatt planerad för stora 

delar av Malmberget och riksintresse för kulturmiljö. Skadan på riksintresset kan mildras 

genom att byggnader flyttas till andra delar av Gällivare. Den absoluta merparten av 

byggnaderna inom planområdet är dock inte av den typ som är möjliga att flytta medan några 

mindre byggnader planeras att flyttas.  

 

Planbeskrivningen och MKB beskriver dokumentation, men det framgår inte vad det innebär. 

Det står i handlingarna att “etablering av en miljözon, där dokumentation och gestaltning av 

den värdefulla kulturmiljö som finns på platsen kommer att ske, är ett sätt att minska den 

stora negativa påverkan som detaljplaneförslaget har på kulturmiljön. Planförslaget bedöms 

därför få måttlig negativa konsekvenser på kulturmiljön”. Detta resonemang behöver 

utvecklas. Inverkan på den fysiska kulturmiljön är lika stor och oåterkallelig även om det som 

rivs dokumenteras. Länsstyrelsen ser därför inte nyansskillnaden mellan planen och 

nollalternativet som redovisas i MKB.  

 

Klimatanpassning 

I sammanhang där olika typer av bedömningar såsom höga vattenstånd, dagvattensystem etc., 

ska göras med utgångpunkt från nederbördsmängd och karaktär, kan effekter av 

klimatförändringar behöva beaktas i det aktuella planområdet. I aktuellt planärende är det 

lämpligt att överväga om den framtida prognosticerade ökade och förändrade nederbörden för 

området, kan komma att påverka förhållanden som kan utgöra risk för människor, miljö eller 

egendom. Om så är fallet behöver klimatanpassningsåtgärder anges.  

 

Prövningsgrunder i 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att ett 

beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.  

 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med tidplan på när specifika områden 

inom planområdet kommer inrättas till miljözoner (se figur 13 i planbeskrivning). Innan 

rivningsarbeten påbörjas gör LKAB miljöinventeringar och rivningsplaner vilka innehåller 

hantering av avfall och farligt avfall, utredning av lämpliga utfartsvägar och övergripande 

strategi till att mildra störningar för närboende. Dessa delar behandlas också i den ansökan 

för rivningslov som görs hos Gällivare kommun. 
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LKAB och Gällivare kommun har gemensamt en avvecklingsplan för vatten- och avlopp i 

Malmberget där dricksvattenfrågan hanteras och åtgärder sätts in vid behov. 

 

Bedömningen av miljökonsekvensen Riksintresse kulturmiljö har revideras i 

miljökonsekvensbeskrivningen s. 21 (se ny mening i kursiv stil). Bedömningen i den samlade 

bedömningen har ändrats. 

 

Etableringen av en miljözon, där dokumentation och gestaltning av den 

värdefulla kulturmiljö som finns på platsen kommer att ske, är ett sätt att minska 

den stora negativa påverkan som detaljplaneförslaget har på kulturmiljön. Trots 

detta, bedöms planförslagets inverkan på den fysiska kulturmiljön medföra 

påtaglig skada på riksintresset.  

 

I planarbetet görs bedömningen att klimatförändringars konsekvenser inte kommer att utgöra 

risk för människor, miljö eller egendom inom eller i närheten av detaljplanområdet. Därmed 

har denna fråga ej behandlats i planhandlingarna. 

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2020-09-03 

 

U-område 

Inom området går en befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar till förmån för Gällivare 

Malmberget 8:17. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella plankartan. På s. 27 i 

planbeskrivningen framgår att exempelvis fjärrvärmeledningar ska flyttas till LKAB:s 

fastighet, men det framgår inget om att ledningen ska flyttas till ett annat läge.  

 

Om u-område inte införs kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om 

kommunens avsikt är att fjärrvärmeledningarna ska tas bort, behöver detta beskrivas i 

planbeskrivningen. 

 

Grundkarta 

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen i grundkartan är något föråldrad. Det är viktigt 

att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att kunna överblicka förutsättningar 

för planläggningen.  

 

Tillfälliga allmänna platser i planförslaget 

På s. 26 redovisas att planen reglerar “tillfälliga gator” som kommunen ska vara huvudman 

för. I detta fall är ett alternativ att planlägga hela området för industri och endast beskriva i 

planbeskrivningen att gatorna tillfälligt ska skötas av kommunen och därefter övergå till 

LKAB. Om marken avses att vara i privat ägo i framtiden är det lämpligt om kommunen 

funderar på ifall beteckningen GATA är nödvändigt på plankartan? I framtiden kan det 

föranleda risk med tolkningen av bestämmelsen.  

 

Fastighetsbildningsfrågor 

I planbeskrivningen framgår att berörda fastigheter inklusive rättigheter ska överföras till 

LKAB:s gruvfastighet i samband med fastighetsreglering. Där behöver förtydligas till vilken 

fastighetsbeteckning samtliga inköpta fastigheter ska regleras.  

 

Delar av planen som inte ligger inom Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområde, men som 

enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen 
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 Bestämmelsen om korspickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna i 

Boverkets planbestämmelsekatalog (2015:4). 

 Enligt rekommendationer ska allmänna platser redovisas med vit färg i plankartan.  

 För övriga detaljer i grundkartan saknas.  

 

Det bör tydliggöras om det är PBL (2010:900) före eller efter 2015-01-01 som används vid 

upprättande av planen.  

 

Kommentar: Fjärrvärmeledningarna inom planområdet kommer att avvecklas. I en 

fastighetsreglering kommer marken tillfalla LKAB:s fastighet, Robsam 1:1. I och med detta 

kommer ledningsrätten att omprövas, upphävas eller upphöra att gälla på grund av att den är 

obehövlig. 

 

Grundkartan uppdateras inför granskning av detaljplanen.  

 

Gällande tillfälliga allmänna platser i planförslaget är det av vikt att säkerställa 

allmänhetens tillgång till planområdet till dess att användningen gruvindustri träder ikraft. I 

planområdet kombineras därför två användningar, för allmänna platser GATA samt för 

kvartersmark J1. Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) ska den huvudsakliga 

användningens färg tillämpas vid färgläggning på plankarta. I aktuellt planförslag är 

gruvindustri huvudanvändningen då allmänna platser GATA är ett tillfällig och tidsbegränsat 

bestämmelse. Därav presenteras plankartan med huvudanvändningens färg och inte vit färg 

som tillämpas vid bestämmelser om allmänna platser.  

 

I planbeskrivningen förtydligas att samtliga fastigheter ska överföras till LKAB:s 

gruvfastighet, Robsam 1:1.  

 

Angående korsprickad mark är formuleringen nödvändig för att förstå innebörden av 

regleringen av kvartersmarken för aktuell detaljplan.  

 

Detaljplanen påbörjades efter 2015, vilket innebär att det är den senare lagstiftningen PBL 

(2010:900) som gäller. 

 

Skanova, enligt skrivelse 2020-08-27 

Skanova har kablar inom området som Skanova önskar att så långt som möjligt behålla i sitt 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 

flyttning.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering, förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

 

Kommentar: Det förtydligas i planbeskrivningen att undanflyttningsåtgärder av Skanovas 

kablar, ska bekostas av den part som initierar åtgärden, vilket är LKAB.  

 

Landahls advokatbyrå, enligt skrivelse 2020-09-02 

I egenskap av ombud för fastighetsägare till Bergfinken 1 anförs att detaljplanen inte ska 

antas.  

 

Bergfinken 1 har inte blivit inlöst av LKAB. Initialt fördes diskussioner med LKAB, men 

under flera års tid har fastighetsägaren inte hört något från bolaget. Som framgår av 



 7 

förutsättningarna för planen på s. 14, är det stora negativa konsekvenser i Malmberget 

beträffande rivning och flytt samt den efterföljande etableringsprocessen. Eftersom rubricerad 

fastighet inte har lösts in befinner sig fastighetsägaren i en mycket prekär situation. Om 

detaljplanen antas kommer den att medge markanvändningen gruvindustri. Antas planen utan 

att fastigheten är inlöst kan någon verksamhet inte bedrivas. Verksamheten sysselsätter cirka 

20 personer och är en av de få verksamheter som finns kvar i Malmberget. Det är mycket 

svårt att bedriva verksamhet i ett utarmat centrum.  

 

Att anta en detaljplan utan en lösning för samtliga fastighetsägare är inte förenligt med plan- 

och bygglagen. I detaljplanen anges hur inlösen ska ske, med det har inte fastighetsägaren 

märkt av eftersom ingen förhandling har skett.  

 

Kommunen anger att LKAB ansvarar för genomförandet av detaljplanen men tar inte hänsyn 

till att inlösen inte har skett av fastigheten. Fastighetsägaren är intresserad av att träffa en 

uppgörelse. Genom att anta en detaljplan utan att inlösen har skett, träds fastighetsägarens 

enskilda intresse som fastighetsägare för när, se 2 kap. 1 § PBL.  

 

Kommentar: Kommunen delar uppfattningen att det inte länge är lämpligt att bedriva 

verksamheter i Malmbergets centrum, på grund av gruvverksamhetens påverkan på 

planområdet genom de rivningar som planeras och pågår inom området, störningar i form av 

buller och vibrationer som uppkommer genom gruvverksamheten och med ett centrum som 

töms både från boende och verksamheter. Det är således inte längre lämpligt med den 

pågående markanvändningen och förslaget är därmed att ändra markanvändningen till 

gruvindustri inom planområdet. 

 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att LKAB måste skaffa sig rådighet över marken 

inom planområdet. Detta görs genom frivilliga överenskommelser eller genom en ansökan om 

markanvisning hos Bergsstaten för åtkomst till marken. Markanvisning prövas i en 

förrättning där ersättningen bestäms efter expropriationslagens ersättningsbestämmelser. Det 

är Bergsstaten som prövar ersättningen som ska utgå för inlösen av viss fastighet samt för 

den skada som uppkommer för fastighetsägaren.  

 

De intressen som påverkas av ett plangenomförande utgörs bland annat av riksintresset för 

värdefulla ämnen och material samt intresset för god miljö för bostäder och verksamheter. Ett 

plangenomförande innebär att bostäder och verksamheter ska lokaliseras till annan plats 

genom att fastighetsägare och verksamhetsutövare erbjuds ekonomisk ersättning eller 

ersättningslokaler vilket tillsammans med den påverkan som gruvverksamheten har på 

planområdet idag innebär att det sammantaget bedöms finns skäl att anta detaljplanen trots 

att överenskommelser inte träffats med samtliga berörda fastighetsägare. 

 

Landahls advokatbyrå, enligt skrivelse 2020-09-03 

I egenskap av ombud för fastighetsägare till Duvkullan 6 anförs att detaljplanen inte ska antas.  

 

Duvkullan 6 har inte blivit inlöst av LKAB. Initialt fanns kontakt med LKAB, med under 

flera års tid har fastighetsägaren inte hört något från bolaget. Som framgår av förutsättningar 

för planen på s. 14, är det stora negativa konsekvenser i Malmberget beträffande rivning och 

flytt samt den efterföljande etableringsprocessen. Eftersom rubricerad fastighet inte har lösts 

in befinner sig fastighetsägaren i en mycket prekär situation. Om detaljplanen antas kommer 

den att medge markanvändningen gruvindustri. Antas planen utan att fastigheten är inlöst kan 
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någon verksamhet inte bedrivas. Idag är det i princip omöjligt att bedriva verksamhet 

eftersom stora delar av Malmbergets centrala delar redan har lösts in.  

 

Att anta en detaljplan utan en lösning för samtliga fastighetsägare är inte förenligt med plan- 

och bygglagen Vid prövning av plan- och bygglagsfrågor ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen. I detta fall har vid planläggningen endast tagits hänsyn till LKAB:s 

enskilds intresse av att bedriva gruvverksamhet. Genom planarbetet omöjliggörs 

fastighetsägarens verksamhet.  

 

Kommunen anger att LKAB ansvarar för genomförandet av detaljplanen men tar inte hänsyn 

till att inlösen inte har skett av rubricerad fastighet. Fastighetsägaren är intresserad av att 

träffa en uppgörelse. I första ska LKAB, vilket framgår av detaljplanen, erbjuda en 

ersättningsfastighet. Genom att anta en detaljplan utan att inlösen har skett, träds 

fastighetsägaren enskilda intresse för när.  

 

Kommentar: Se kommentar till föregående yttrande. 

 

MEDVERKANDE 

 

Marcus Zetterqvist, planeringschef 

Sofie Rynbäck, plansamordnare 

 

Samhällsbyggnads-och teknikförvaltningen 

 

Upprättad den 14 september 2020. 
 
 
 
 
 
Alexander Kult 

Förvaltningschef 

 

 

 

 


