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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 

17 december 2018 till och med 28 januari 2019. En underrättelse har anslagits på kommunens 

digitala anslagstavla och funnits tillgänglig under granskningstiden på kommunens hemsida. 

 

Planhandlingarna har varit tillgängliga för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Gällivare, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se/detaljplan. 

 

Granskningshandlingarna och innehållet i underrättelsen har skickats till samtliga kända 

sakägare samt berörda statliga och kommunala myndigheter.  

 

Detaljplanen har tidigare varit utställd för granskning under tiden 5 juli 2018 till och med 5 

september 2018. Då område för BR, Bostäder, kultur och fritid, flyttades inom planområdet 

beslutades det om en ny granskning för att ge sakägare möjlighet att lämna sina synpunkter 

över ändringen. 

 
ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 
Under den andra granskningstiden har det framkommit att den bäck som passerar utanför 

planområdet inte finns redovisad på Norrbottenskartan skala 1:500 000 (lantmäteriets karta 

505) och därmed inte omfattas av strandskydd enligt länsstyrelsens avgränsningsbeslut 1999-

06-11. Det är därför inte aktuellt att upphäva strandskydd inom planområdet. Det har även 

framkommit att utpekat flygplatsområdet inte ingår i den fastställda byggnadsplanen och då 

ligger utanför planlagt område.  

 

Med anledning av inkomna synpunkter samt de nya uppgifter som framkommit under andra 

granskningsskedet har följande förändringar skett av detaljplan för del av Nikkaluokta by, del 

av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1.   

 

 

Plankarta: 

- Justering av föreslagna fastighetsgränser på illustration. 

- Storlek på grundkartans fastighetsbeteckningar ändras för bättre läsbarhet. 

- Bestämmelsen a1, strandskyddet är upphävt, tas bort. 

 

Planbeskrivning: 

- Ytterligare förtydligande om att fastighet i detta fall avser arrendetomt samt ändring 

av uttrycket fastighet till bostadstomt. 

- Omformulering av text i avsnitt Bebyggelse och byggnadskultur, Gator och parkering 

samt Servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt. 

- Rättning av planområdets totala areal samt förtydligande om att staten äger fastigheten 

Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1 som förvaltas av Statens fastighetsverk. 

- Förtydligande av text i avsnitt om Fastighetsbildning avseende lantmäteriförrättning 

och förrättningskostnader. 

- Förtydligande av text i avsnitt om Gemensamhetsanläggning avseende 

anläggningsförrättning. 

- Komplettering och förtydligande avseende vattenskyddsföreskrifter i avsnitt 

Vattentäkt. 

- Planbeskrivningen kompletteras med de uppgifter som framkommit vad gäller 

avgränsningsbeslutet och undantaget från det generella strandskyddet. 
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- Planbeskrivningen ändras med de uppgifter som framkommit vad gäller att 

flygplatsområdet inte ingår i byggnadsplan för Nikkaluokta. 

 

Övriga ändringar är enbart av redaktionell karaktär. 

 
INKOMNA YTTRANDEN 
Följande yttranden har inkommit under granskningstiden 17 december 2018 till och med 28 

januari 2019: 

 

o Länsstyrelsen Norrbottens län, 2019-01-23 

o Lantmäteriet, 2019-01-11 

o Trafikverket, 2019-01-11 

o SMHI, 2019-01-14 

o Statens Fastighetsverk, 2019-01-17 

o Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2019-01-22 

o Socialdemokraterna, 2019-01-28 

o Laevas sameby, 2019-01-28 

o Girjas sameby, 2019-01-28 

o Privatperson 1, 2019-01-16 

o Privatperson 2, 2019-01-26 

o Privatperson 3, 2019-01-27 

o Privatperson 4, 2019-01-28 

o Privatperson 5, 2019-01-28 

o Nikkaluokta Sarri AB, 2019-01-28 

 

Nedanstående är ett sammandrag av inkomna yttranden som följs av kommentarer. 

Yttrandena i sin helhet finns tillgängligt på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2019-01-23 

Länsstyrelsens invändningar mot planförslaget i tidigare skeden handlade främst om de risker 

det kan innebära med bebyggelse inom inre skyddsområdet för vattentäkten. Nu har 

kommunen ytterligare anpassat planförslaget för att minimera riskerna, även om bebyggelse 

fortfarande medges inom området. De anpassningar som gjorts handlar om att det inte 

kommer att tillåtas någon annan verksamhet inom området än boende. Det säkraste vore 

givetvis om kommunen helt undvek bebyggelse inom skyddsområdet, men Länsstyrelsen 

anser att förslaget med nuvarande utformning, under förutsättning att gällande 

skyddsföreskrifter efterlevs, bör innebära att riskerna minskar för negativ påverkan på 

vattentäkten.  Informationen till de som kommer att finnas inom området om gällande 

föreskrifter blir således mycket viktig, t.ex. genom skyltning. 

 

I övrigt har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap.22§ plan- och 

bygglagen.  

 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 

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

beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen. 

 

Kommentar: Kommunen noterar detta och tar med sig frågan om skyltning till berörd 

huvudman. 
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Lantmäteriet, enligt skrivelse 2019-01-11 

Aktualitetsdatum för detaljerna i grundkartan är något föråldrade. Det är viktigt att 

grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det ska vara lätt att överblicka de 

förutsättningar som finns för planläggningen. 

 

Kommentar: Kommunen noterar detta. Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till 

synpunkten. 

 

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2019-01-11 

Har inget att erinra. 

 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 

 

SMHI, enligt skrivelse 2019-01-14 

SMHI anser inte att den nya bebyggelsen kommer att påverka mätningarna. Mätningarna kan 

dock påverkas om det skulle ske omfattande förändringar i landskapet under byggnation, till 

exempel trädfällning och anläggning av nya vägar i nära anslutning till mätplatsen. Påverkan 

på naturen i närheten av mätplatsen bör undvikas så långt det är möjligt.  

Om det under det planerade arbetet skulle uppstå förändringar kring mätplatsen som inte  

beskrivs i remisshandlingarna är ni välkomna att kontakta SMHI. 

 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 

 

Statens Fastighetsverk, enligt skrivelse 2019-01-17 

SFV anser att utnyttjandegraden i den del den avser största exploateringsgrad per 

fastighetsarea för område 3 kan behöva ses över. För en tomt om 1 000 kvm, vilket är minsta 

tomtstorlek för detta område, är den största exploateringsgraden 180 kvm (18% av 

fastighetsarean). Då intentionen med planen är att skapa två nya bostadstomter inom område 

3, vars markareal enligt uppgift från Gällivare kommun är 2 073 kvm, bedömer SFV att det 

aldrig kommer att vara möjligt att inom detta område bygga en huvudbyggnad om 140 kvm 

jämte en komplementbyggnad om 60 kvm (totalt 200 kvm). Om detta är intentionen med 

planen anser SFV således att utnyttjandegraden för område 3 behöver justeras.  

 

Kommentar: Syftet med en reglering av största byggnadsarea för huvudbyggnad på 140 kvm 

samt komplementbyggnad på 60 kvm är att begränsa enstaka byggnaders storlek. Dessa ska 

inte ses som en gemensam, total byggnadsarea på 200 kvm för fastigheten/tomten. För detta 

regleras en största exploateringsgrad på 18 % av fastighetsarean (180 kvm). Planförslaget 

avses inte ändras med hänsyn till synpunkten. 

 

Vidare bedömer SFV att linjen för föreslagen fastighetsgräns är felaktigt illustrerad på 

plankartan samt att fastighetsbeteckningar m.m. är svåra att tyda i format A3. 

 

Kommentar: Föreslagen fastighetsgräns på plankartans illustration samt storlek på 

fastighetsbeteckningar i grundkartan ses över och redigeras.  

 

Av granskningsutlåtandet framgår att planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande 

information om att fastighet i detta fall avser arrendetomt. SFV har noterat att detta har skett 

på olika ställen i planbeskrivningen, men anser att det redan av planens syfte och huvuddrag 
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på sida 4 bör framgå att syftet med planen är att skapa fler bostadstomter i Nikkaluokta 

genom upplåtelse av arrende. Enligt avsnittet ska de nya fastigheterna anslutas till det 

kommunala VA-nätet, vilket reducerar risken för utsläpp till vattendragen. Då det inte är 

aktuellt med någon avstyckning anser SFV att uttrycket "de nya fastigheterna" bör ändras till 

"de nya bostadstomterna" eller liknande. 

 

SFV har under granskningstiden efterfrågat arealuppgifter från Gällivare kommun på de tre 

områdena som planen omfattar. Kommunen har härmed svarat att planområdets totala areal är 

10 711 kvm, varav område 1 omfattar 2 326 kvm, område 2 2 557 kvm och område 3  

2 073 kvm. Den mark som utgör lokalgata har enligt kommunen en areal om 3 755 kvm. 

Uppgiften om planområdets areal i planbeskrivningen behöver därmed justeras.  

Vidare anser SFV det i detta avsnitt bör förtydligas att fastigheten Gällivare 

Kronoöverloppsmark 2:1 ägs av svenska staten och förvaltas av SFV.  

 

 

I avsnittet som behandlar huvudfrågan, andra stycket, anges att planen bland annat reglerar en 

minsta fastighetsstorlek för att inte ytterligare fastigheter/arrendetomter ska tillkomma. Då 

planen inte syftar till att bilda några nya fastigheter, anser SFV att uttrycket  

"fastigheter/arrendetomter" bör ändras till "tomter". Vidare föreslår SFV att samma stycke 

lämpligen avslutas med en upplysning om att det med fastighet i detta fall avses en 

arrendetomt. I avsnittet som behandlar bebyggelse och byggnadskultur, sista stycket, anser 

SFV att uttrycket "minsta fastighetsstorlek/arrendetomt" för att undvika missförstånd bör 

justeras till "minsta fastighetsstorlek (minsta storlek på arrendetomt)".  

 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas ytterligare med att fastighet i aktuell detaljplan 

avser arrendetomt, samt att uttrycket fastighet till ändras till bostadstomt enligt synpunkt. 

Även formulering om minsta fastighetsstorlek/arrendetomt justeras. I planbeskrivningen 

ändras planområdets totala areal till korrekt yta om 10 711 kvadratmeter samt med 

förtydligande om att staten äger Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1 som förvaltas av SFV. 

 

SFV:s bedömning är att uppgiften i avsnittets sista stycke om att "tillfart till bostadstomterna 

ska lösas inom kvartersmarken" är missvisande och kan utgå. Detta då SFV tolkar plankartan 

som att tillfart till område 2 och område 3 kommer att ske på mark som är planlagd som 

allmän plats, lokalgata. Område 1 och område 2 är belägna i anslutning till befintliga gator, 

medan en ny infartsväg ska anläggas till område 3.  

 

Kommentar: Skrivelse i planbeskrivningen tas bort enligt synpunkt. 

 

Föreslagen text i avsnittet om fastighetsbildning behöver förtydligas på så sätt att detaljplanen 

även möjliggör nybildning av fastigheter genom avstyckning från del av fastigheten Gällivare 

Kronoöverloppsmark 2:1. Vidare anser SFV att uppgiften om att markägaren bekostar den 

lantmäteriförrättning, i vilken avstyckning sker, ska tas bort. Bortsett från att det inte är 

aktuellt med någon avstyckning i detta fall, förekommer det även att köpare av en 

styckningslott får betala förrättningskostnaden.  

 

SFV anser att avsnittet som behandlar servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt (första och andra 

stycket) kan förtydligas och föreslår ny text enligt följande:  

"Syftet med detaljplanen är alt skapa möjlighet till sju nya bostadstomter i Nikkaluokta 

genom upplåtelse av arrende. Enligt rennäringsförordningen (1993:384) prövas frågor om 

nyttjanderättsupplåtelser på statens mark ovanför odlingsgränsen av länsstyrelsen. I dag 
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upplåts tomter i Nikkaluokta genom arrendeavtal mellan länsstyrelsen och enskilda. En 

alternativ lösning i detta fall är att länsstyrelsen upplåter kvartersmarken inom planområdet 

till Gällivare kommun, som i sin tur upplåter bostadstomter i andra hand till enskilda."  

 

Enligt avsnittet om gemensamhetsanläggning är avsikten att en gemensamhetsanläggning ska 

inrättas för tillfartsvägar planlagda som allmän platsmark, lokalgata. Deltagande i 

gemensamhetsanläggningen ska vara berörda fastigheter/arrendetomter. Vidare framgår att 

bildande av gemensamhetsanläggning ansöks hos Lantmäteriet av någon av de berörda 

fastighetsägarna, markägaren som upplåter utrymme eller kommunen. SFV bedömer att det 

finns anledning att förtydliga denna information. Då intentionen med detaljplanen inte är att 

bilda några nya fastigheter är det endast fastigheten Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1 som 

inom planen berörs av gemensamhetsanläggningen. I enlighet med vad SFV framförde vid 

den första granskningen kommer Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1 inte ha någon nytta av 

att delta i gemensamhetsanläggningen utan endast belastas av densamma. Utöver fem av de 

totalt sju arrendetomterna som detaljplanen medger, kan det finnas fastigheter utanför 

planområdet som har nytta av tillfartsvägarna. För att försäkra sig om att 

gemensamhetsanläggningen inrättas anser SFV att Gällivare kommun redan i detta skede ska 

åta sig att med stöd av 18 § anläggningslagen initiera ansökan om bildande av 

gemensamhetsanläggning för tillfartsvägarna.  

 

Vidare finns behov av att förtydliga sista stycket i avsnittet om gemensamhetsanläggning så 

att det av stycket framgår att en eventuell framtida avstyckning hanteras i en 

lantmäteriförrättning, som initieras av fastighetsägaren eller köparen av aktuellt markområde.  

I övrigt har SFV inte någon erinran mot planförslaget. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas med informationen att en framtida köpare 

bekostar en eventuell fastighetsförrättning, inte markägaren, samt att denna initieras av 

fastighetsägaren eller köparen av markområdet. Planbeskrivningens avsnitt Servitut, 

ledningsrätt och nyttjanderätt förtydligas och ändras enligt föreslagen formulering: "Syftet 

med detaljplanen är alt skapa möjlighet till sju nya bostadstomter i Nikkaluokta genom 

upplåtelse av arrende. Enligt rennäringsförordningen (1993:384) prövas frågor om 

nyttjanderättsupplåtelser på statens mark ovanför odlingsgränsen av länsstyrelsen. I dag 

upplåts tomter i Nikkaluokta genom arrendeavtal mellan länsstyrelsen och enskilda. En 

alternativ lösning i detta fall är att länsstyrelsen upplåter kvartersmarken inom planområdet 

till Gällivare kommun, som i sin tur upplåter bostadstomter i andra hand till enskilda."  

 

Planbeskrivningen kompletteras även med information om att en gemensamhetsanläggning 

prövas vid en anläggningsförrättning av Lantmäteriet, med förtydligande om att även 

fastigheter utanför planområdet kan ingå i gemensamhetsanläggningen. Förtydligas även att 

Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1 endast kommer att belastas av 

gemensamhetsanläggningen och inte delta med något andelstal.  

 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, enligt skrivelse 2019-01-22 

Trots att den turistiska verksamheten har flyttat till område 1 så kvarstår det en risk för trolig 

hantering av bränslen inom fastigheterna på område 3. Med tanke på markens permeabilitet 

samt att del av område 3 är utpekat som vattenskyddsområde anser förvaltningen att det är 

olämpligt med nyetablering av bebyggelse inom befintligt vattenskyddsområde. 

 

Kommentar: Då markanvändningen är begränsad till bostäder inom vattenskyddsområde så 

bedöms risken för negativ påverkan på vattentäkten vara minimerad. Gällande 
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vattenskyddsföreskrifter ska följas. Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till 

synpunkten. 

 

Beroende på hur närliggande bebyggelse är utformad bör man överväga om att även reglera 

takvinkeln på sadeltaken för att få en homogen bebyggelse. 

 

Kommentar: Detaljplanen reglerar en utformning med högsta byggnadshöjd, sadeltak och 

färgsättning med dova färger. Detta för att ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga 

bebyggelsen och landskapsbilden. Ytterligare reglering bedöms inte vara nödvändig. 

Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till synpunkten. 

 

I planbeskrivningen bör det tydliggöras på s. 14 att enligt kommunens 

vattenskyddsföreskrifter gäller bl.a. följande. Då inte alla punkter är med i uppräkningen av 

föreskrifterna. Det saknas bl.a. krav på tillstånd för schaktning. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare relevanta föreskrifter för 

vattenskyddsområdet samt med förtydligande om att samtliga föreskrifter ska följas. 

 

Socialdemokraterna, enligt skrivelse 2019-01-28 

Har inget att erinra. 

 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 

 

Laeva sameby, enligt skrivelse 2019-01-28 

Laevas sameby motsätter sig planförslaget KS/2017:2628 gällande detaljplan av Nikkaluokta 

by, del av Gve kronoöverloppsmark 2:1 i sin helhet. 

  

Nikkaluokta by ligger i samebyns direkta renbetesområde.  

Samebyarna Laevas och Girjas är grannsamebyar och det traditionella renbetesområdet i 

dalgången används av bägge samebyarnas renhjordar. Det finns kartgränser- som naturligtvis 

inte renarnas vandringsmönster berörs av. Så vårt samarbete mellan samebyarna är historiskt 

och nödvändigt på vardagsbasis. 

  

Våra renbetesmarker för höst och vår ligger i nära anslutning till det aktuella området som 

detaljplaneras. En vintergrupp använder även området väster om Nikkaluokta (Kågeområdet) 

som nödbete vintertid när det vanliga vinterbetet är låst så som denna vinter. Detta tycker vi 

borde framkomma i Rambölls research om fjällmiljö inför viktiga beslut som kan äventyra 

förutsättningar för renskötsel i dalgången. Samebyn anser att Gällivare kommun inte utrett hur 

riksintresset rennäring påverkas av en nästan fördubbling av bebyggelse i "den lilla fjällbyn". 

Laevas sameby anser att den bebyggelse som finns är tillräcklig störning för rennäringen i 

området.  

 

Med en utökad tomtplanering påverkas tillströmning och annan aktivitet i det utsträckta 

området kring fjällbyn. Fjällnära bebyggelse ska bibehållas i liten skala och kvarstå med den 

bykultur som etablerat sig - bosättningarna i Nikkaluokta är samiska familjer från Laevas och 

Girjas. Renskötseln är traditionell näring i området. Renbetesarealen i denna dalgång är redan 

för hårt ansatt och utsatt för stort tryck av växande verksamhet inom både turism och 

transporter.  
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Det saknas underlag att bedöma hur Gällivare kommun avser att tillgodose riksintresset för 

berörda samebyar, det saknas kunskap om hur förslaget påverkar miljöeffekterna för 

rennäringen. Det finns inte tillräcklig beskrivning över hur kommunens utvecklingsinriktning 

påverkar miljömålet med en storslagen fjällmiljö avseende renskötseln. Planförslaget 

äventyrar på så vis det ställda målet med ett betespräglat fjällandskap i dalgångarna runtom. 

Planförslagets miljökonsekvensbeskrivning tar inte tillräcklig vikt och hänsyn till de 

traditionella näringarna som under lång tid har naturlig bas i denna fjälldalgång, både på 

sydliga och nordliga markerna om Kalixälvens källflöden, dvs grannsamebyarna Girjas och 

Laevas. 

 

Kommentar: I gällande översiktsplan för Gällivare kommun är Nikkaluokta utpekad som LIS-

område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Syftet med detta är att stimulera den lokala 

och regionala utvecklingen. Bedömningen har då gjorts att anläggningar för turism eller 

friluftsliv skapar förutsättningar för att bevara och utveckla den kommersiella servicen som 

finns i området.  

 

Detaljplanens påverkan på rennäringen finns beskrivet i framtagen 

miljökonsekvensbeskrivningen. Laevas sameby, såsom Girjas sameby, bedöms inte påverkas 

nämnvärt av planförslaget. Någon ytterligare utredning eller beskrivning av detta bedöms 

inte nödvändigt.  

 

Mark som tas i anspråk vid ett genomförande av detaljplanen ligger inom redan etablerat 

område för bebyggelse i Nikkaluokta by. Lämpliga områden för nya tomter är utrett inom 

hela byn och därefter placerade utifrån ett flertal olika faktorer, bland annat avseende 

befintlig bebyggelse och infrastruktur samt påverkan på friluftsliv, rennäring och 

landskapsbild. Den marginella exploateringen med upp till sju tomter bedöms sammantaget 

inte ha en betydande påverkan på renskötseln. Planförslaget avses inte ändras med hänsyn 

till synpunkten. 

 

 

Girja sameby, enligt skrivelse 2019-01-28 

Girjas sameby menar att Nikkaluokta är av tradition en samisk bosättning och så måste förbli. 

Byns belägenhet mitt inne i samebyns åretrunt marker och i direkta närhet till känsliga och 

vitala delar av samebyns vår försommar och höstbeten. Detta medför att boende i området 

måste känna till renskötselns villkor, för att undvika stora störningar i renskötseln. Boende i 

Nikkaluokta har alltid varit direkt eller indirekt kopplade till renskötseln och den samiska 

kulturen, därmed varit kunniga och bekanta med renskötseln i området. Det bör nämnas att 

det är två samebyar som berörs Girjas samt Levas.  

 

Med detta i åtanke menar samebyn att det är högst olämpligt med denna detaljplan. Varje 

markupplåtelse skall även i framtiden hanteras separat och samebyn beredas möjlighet att 

inkomma med yttranden. Nikkaluokta måste även i framtiden få förbli en samisk bosättning. 

Markupplåtelser och bygglov skall beviljas till människor med koppling till orten och 

medlemmar i dom två berörda samebyarna.  

 

Ett sådant förfarande skulle medföra att samebyarna även fortsättningsvis skulle kunna 

påverka aktiviteterna i området med rennäringens bästa för ögonen. Detta gynnar även 

besöksnäringen i området. Den samiska kulturen och rennäringen är en starkt bidragande 

reseanledning till destinationen. 
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Kommentar: I gällande detaljplan finns enbart byggbar kvartersmark kvar för eventuellt en 

ny bostad. För att ytterligare markupplåtelse ska kunna tillåtas i byn krävs därför att en ny 

detaljplan upprättas. Planområdets omfattning med maximalt sju tomter innebär en mycket 

begränsad utökning av bebyggelsen i byn. Syftet med aktuell detaljplan är därför att skapa 

fler bostadstomter så att människor kan bo och verka i Nikkaluokta by. Den huvudsakliga 

sysselsättningen bör vara inom samisk turism eller renskötsel, eller på annat sätt med stark 

koppling till Nikkaluoktas karaktär och identitet vilket framgår i planbeskrivningen. Frågan 

om utformning och hantering av arrendeavtal samt när tomter ska släppas hanteras inte i 

planprocessen utan sker separat. Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till synpunkten. 

 

Privatperson 1, enligt skrivelse 2019-01-16 

Min lilla arrendetomt (613-3312-10) är omgärdad av en bussvändplan på ena sidan, en 

husvagns-/spiketältsparkering på den andra och av en lokalgata/ jokk på den tredje sidan. Att 

klämma in nya tomter på "område I "som dessutom skulle tillåta verksamhet inom turism och 

även medföra ett anläggande av en genomfartsväg på den fjärde sidan av min arrendetomt, det 

blir bara för mycket! Jag vet inte hur de övriga byborna känner, men jag kan säga att alltför 

mycket turism klarar inte byn av att bära. Vilken slags turism vill vi ha? På vintern kommer 

tex flera både svenska och utländska ambulerande hundspannsföretag och etablerar sig vid 

husvagnsparkeringen. Det medför sanitära olägenheter och har inget med samisk turism eller 

renskötsel att göra. Jag har tidigare skrivit till Länsstyrelsen i Gällivare kommun och påtalat 

andra olägenheter för mig när det gäller turismen.  

Jag antar att planerna på fler tomter är orsakad av att befolkningen i byn har ansökt om det, 

men jag tror att det förhåller sig som " privatperson l" uttryckt det: att man vill bo nära sin " 

släktgård" och inte i ett radhusliknande system. Alla bör vara medvetna om sårbarheten när 

det gäller de känsliga vattenflödena och att man i övrigt bör hantera naturen varsamt, vilket 

naturligtvis ligger i alla bybors intresse. I byn finns en stor medvetenhet om värdet av att 

naturen bevaras och att den inte överutnyttjas. Nikkaluokta Sarri AB har tex sin anläggning 

miljöcertifierad och det borde krävas av alla företag som etableras inom Natura 2000 området. 

Den samiska kulturen och arvet efter våra förfäder måste prioriteras. 

 

Kommentar: I gällande översiktsplan för Gällivare kommun är Nikkaluokta utpekad som LIS-

område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Syftet med detta är att stimulera den lokala 

och regionala utvecklingen. Bedömningen har då gjorts att anläggningar för turism eller 

friluftsliv skapar förutsättningar för att bevara och utveckla den kommersiella servicen som 

finns i området.  

 

Detaljplanen möjliggör område 1 för turistisk verksamhet men reglerar inte vilken typ av 

verksamhet som får bedrivas, detta sker genom annan prövning. Omfattningen inom område 1 

med en till två tomter innebär en mycket måttlig ökning av möjlighet till verksamheter i byn. 

Området är strategiskt placerad utifrån ett antal förutsättningar vilka redovisas i 

planbeskrivningen under avsnitt Huvudfrågan. Område 1 placeras intill befintlig väg. Ingen 

ny tillfartsväg är därför avsedd att anläggas för detta område.  

 

Påverkan på vattendrag och natur har studerats i en miljökonsekvensbeskrivning. Risken för 

negativ påverkan vid ett genomförande av detaljplanen bedöms sammantaget som liten. 

 

Ursprungligt planförslag omfattade 16 tomter. Planområdets omfattning med maximalt sju 

tomter innebär en mycket begränsad utökning av bebyggelsen i byn. Planförslaget avses inte 

ändras med hänsyn till synpunkten. 
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Privatperson 2, enligt skrivelse 2019-01-26 

Vi vidhåller vårt tidigare yttrande att de sju tilltänkta tomterna endast är möjliga att förvärva 

för ättlingar till familjer i byn och till personer verksamma inom renskötsel. 

 

Kommentar: I planbeskrivningen anges syftet med detaljplanen vilket är att skapa fler 

bostadstomter så att människor kan bo och verka i Nikkaluokta by. Den huvudsakliga 

sysselsättningen bör vara inom samisk turism eller renskötsel, eller på annat sätt med stark 

koppling till Nikkaluoktas karaktär och identitet. Frågan om utformning och hantering av 

arrendeavtal samt när tomter ska släppas hanteras inte i planprocessen utan sker separat.  

Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till synpunkten. 

 

Privatperson 3, enligt skrivelse 2019-01-27 

Vi anser att de eventuella tomter som planeras ska endast vara möjliga att förvärva för 

familjer med rötter här i byn Nikkaluokta eller verksamma inom basnäringen renskötsel. 

 

Nikkaluokta är en liten by mitt i fjällvärlden och vi anser att det inte ska planeras allt för 

många tomter för att byns liv ska bibehållas. Släpp bara 1 tomt/ år och endast till människor 

med anknytning till Nikkaluokta och till samisk historia och kultur. 

 

Utifrån hur små samiska byar traditionellt växer skulle var familjegård haft en ny intilliggande 

tomt. I byar är det även så att familjer bosätter sig där sina anfäder först bosatt sig så de 

tomter som nu är utmarkerade ligger fel i förhållande till övriga släktgårdar. Vi vill inte att vår 

hemby ska bli en semesterort/ utan att byns samiska kultur och levnadssätt ska vara grunden 

för dagligt liv även i fortsättningen. Den respekten måste ni visa till gammal anrik 

kulturmiljö, det passar inte med tätortens utvecklingsplaner i små samiska fjällbyar.  

 

Vi tycker att det saknas respekt för tradition och kultur i nuvarande plan. Utveckling i känslig 

miljö måste ske utifrån behov hemmavid, inte på uppmaning av samhällsbyggnadsförvaltande 

tjänstemän. Vi vill själva vara med och styra byns framtid på våra villkor. Därför tycker vi att 

nuvarande detaljplan skapar kaos med för stora steg och med stor risk för intrång på gammal 

kulturhistorisk miljö med traditionella näringar som kan äventyras av snabb utveckling. 

 

Kommentar: I gällande detaljplan finns enbart byggbar kvartersmark kvar för eventuellt en 

ny bostad. För att ytterligare markupplåtelse ska kunna tillåtas i byn krävs därför att en ny 

detaljplan upprättas. I planbeskrivningen anges syftet med detaljplanen vilket är att skapa fler 

bostadstomter så att människor kan bo och verka i Nikkaluokta by. Den huvudsakliga 

sysselsättningen bör vara inom samisk turism eller renskötsel, eller på annat sätt med stark 

koppling till Nikkaluoktas karaktär och identitet. 

 

Omfattning och utformning av planförslaget, med bland annat storlek på föreslagna 

byggrätter, är framtagen med hänsyn till landskapsbild, kulturmiljö, befintlig bebyggelse och 

infrastruktur i Nikkaluokta. Det ursprungliga planförslaget omfattade 16 tomter. 

Planområdets nuvarande omfattning med maximalt sju tomter innebär en mycket måttlig 

utökning av bebyggelsen i byn.  

 

Planförslaget är framtaget med en helhetsbild över Nikkaluokta by. Detta är förtydligat i 

planbeskrivningen med illustration över aktuellt planområdes lokalisering gentemot gällande 

byggnadsplan för Nikkaluokta. 
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Att bara släppa en tomt/år bedöms inte vara gångbart, då t.ex. lösningar för, och anläggande 

av, infrastruktur som vägar och VA med mera måste samordnas för att kunna bli ekonomiskt 

rimliga. Frågan om arrendeavtal och när tomter ska släppas hanteras dock inte i 

planprocessen utan sker separat. Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till synpunkten. 

 

Privatperson 4, enligt skrivelse 2019-01-28 

Jag tycker att Nikkaluokta by redan är lagom i nuvarande storlek.  

De tomterna som ni placerat norradelen närmast stora sjön är olämpliga för boende.  

Den marken är mycket hög risk att komma under vatten.  

Alla tomternas placering ligger i ett av byns naturliga älgströvningsomåden. Det går dagligen 

älgar efter deras stigar genom de björksnåren i myrkanten, och deras passage över till 

höbetesmyrar och bilvägen går därigenom. 

 

Kommentar: I gällande detaljplan finns enbart byggbar kvartersmark kvar för eventuellt en 

ny bostad. För att ytterligare markupplåtelse ska kunna tillåtas i byn krävs därför att en ny 

detaljplan upprättas. Planområdets omfattning med maximalt sju tomter innebär en mycket 

måttlig utökning av bebyggelsen i byn.  

 

Risken för översvämning och höga vattenstånd inom har studerats i en 

miljökonsekvensbeskrivning. Det bedöms inte finnas någon särskild risk för detta inom 

planområdet. 

 

Även påverkan på vattendrag och natur har studerats i miljökonsekvensbeskrivningen. Risken 

för negativ påverkan vid ett genomförande av detaljplanen bedöms sammantaget som liten. 

 

Planområdet omfattar av en totalt areal på 10 711 kvadratmeter fördelad på 3 

bebyggelseområden och ett vägområde. Med denna begränsade yta som tas i anspråk vid ett 

genomförande av detaljplanen bedöms inte älgarna hindras från att även fortsättningsvis 

vistas i området. Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till synpunkten. 

 

Privatperson 5, enligt skrivelse 2019-01-28 

Det är ytterst smalsynt att åberopa bortfall av miljövärden som argument för att inte skapa en 

ny infartsväg för skoterleden från Tjuonajokk in i byn. Den intensiva skotertrafik som råder 

under högsäsong orsakar såväl bullerstörning för de tänkta tillkommande fastigheterna som 

erfarenhetsbaserad risk för att skotrar kör och trampar fast snö/parkerar på vägen. Att röja en 

ny sträckning för skoterleden är heller inget i jämförelse med de röjningar som skett ut med 

elledningar av vattenfall. 

 

Att lösa det ökade behovet av skötsel och underhåll utmed vägen genom inrättande av en 

samfällighet innebär en administrativ påtvingad belastning för oss som är fastighetsägare idag 

vilket inte känns schysst av Gällivare kommun. Hur avser Gällivare kommun kompensera för 

det. Av erfarenhet är det svårt att få personer att anta roller som innebär ett extra ansvar/arbete 

och får utföras ideellt. 

 

Kommentar: Kommunen vidhåller att det är en fördel att samordna skoterleden med annan 

infrastruktur för att bibehålla naturmark utifrån naturvärden samt för landskapsbilden. 

Slutlig dragning bör ses över så att boende inte utsätts för påtagliga störningar. 

Länsstyrelsen är dock ansvariga över skoterleden samt dess skyltning. 
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Vägen hanteras med enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att det är de boende inom 

området som ansvarar för vägen och en gemensamhetsanläggning måste då bildas. Syftet 

med att bilda en gemensamhetsanläggning är de anslutna fastigheternas rätt att använda 

vägen är säkrad för framtiden samt att det finns en ekonomisk trygghet för vägens drift och 

underhåll. En gemensamhetsanläggning kan skötas genom en samfällighetsförening med 

styrelse eller en delägarförvaltning. Varje fastighets andelstal beror på hur stor nytta varje 

fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. Detta prövas av lantmäteriet 

vid en anläggningsförrättning. Ersättning kan endast utgå för fastigheter som upplåter 

utrymme för gemensamhetsanläggning. Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till 

synpunkten. 
 
 

De föreslagna byggrätterna är för generöst tilltagna i förhållande till övrig närliggande 

bebyggelse. Av de tre tomterna utmed vår infartsväg bör den mittersta "tomten" tas bort så att 

det inte blir så kompakt bebyggelse då det skiljer sig från hur byn utvecklats hittills. Av de två 

"tomterna" på backen/höjden längst i sydväst i den föreslagna detaljplanen bör endast en 

"tomt" finnas för att byn ska utvecklas i enlighet med sin nuvarande identitet. 

 

Varför tar inte Gällivare kommun ett helhetsgrepp och ser över hela gällande detaljplan för 

Nikkaluokta och långsiktigt och strategiskt ser över utvecklingsmöjligheter i förhållande till 

behov? Gällivare och Kiruna kommuner bollar vissa frågor så som eventuell omlokalisering 

av helikopterbas mellan sig vilket hämmar ett långsiktigt och hållbart utvecklande av byn. 

 

Kommentar: Planarbetet påbörjades med anledning av en stor efterfrågan om att bygga nya 

bostäder i Nikkaluokta. Syftet med planen är att skapa fler bostadstomter så att människor 

kan bo och verka i Nikkaluokta by, vilket medför en förtätning. Planförslaget är framtaget 

med en helhetsbild där lämpliga områden för nya tomter är utrett inom hela byn och därefter 

placerade utifrån ett flertal olika faktorer. Bland annat helikopterverksamheten har beaktats i 

planarbetet vilket framgår i planbeskrivningen under avsnittet Helikoptertrafik. Omfattning 

och utformning av planförslaget, med bland annat storlek på föreslagna byggrätter, är 

framtagen med hänsyn till landskapsbild, kulturmiljö, befintlig bebyggelse och infrastruktur i 

Nikkaluokta. Det ursprungliga planförslaget omfattade 16 tomter. Planområdets nuvarande 

omfattning med maximalt sju tomter innebär en mycket måttlig utökning av bebyggelsen i byn.  

Planförslaget avses inte ändras med hänsyn till synpunkten. 

 

Nikkaluokta Sarri AB, enligt skrivelse 2019-01-28 

Vi har samma åsikter som tidigare angående detaljplan som medför en dubblering av 

befolkningen i vår lilla fjällby. Vi anser att det utdelas alldeles för många tomter här. 

Nikkaluokta by består idag av 8 stycken åretruntboende familjer samt lika många familjer i 

fritidshus. Alla utom en tomtägare har sina rötter här i Nikkaluokta. Det är en liten by, just 

som det ska vara i fjäll nära byar i renskötsel marker. 

 

Vi tycker att det inte känns bra med det stora antalet tomter som planlagts eftersom vi inte 

kunnat få garantier för att det endast är byns egna familjeanhöriga som kan köpa, bygga och 

sätta bo på dessa tomter. Vi har fått förklarat att det blir en allmän utdelning och att det i 

Nikkaluokta framledes kan finnas tyska, norska och svenska tomtägare, det är en olycklig och 

troligen olaglig utveckling av markerna i orörd fjällnatur. 

 

Det måste finnas särskild hänsyn och en mycket försiktig utveckling i fjällnära bebyggelse. 

Det finns tre aktiva näringsaktörsområden i Nikkaluokta by, alla med historisk förankring i 

vår samiska kultur och i vår landsbygdskultur. Det finns idag 4–5 stycken renskötselföretag 
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både inom Laevas och Girjas sameby, 2 stycken transportföretag samt 4stycken företag inom 

besöksnäringen. Det känns som det är tillräckligt för den lilla plats som vi lever på. 

 

I området finns dessutom ett helikopterföretag som har säsongsverksamhet som också ökar år 

från år. Utgångspunkten för Kungsleden och Kebnekaise finns här, byn skulle vara mer 

betjänt av att slitaget som redan finns och ökar bearbetas klokt tillsammans med oss 

verksamma entreprenörer och bybor här. Nikkaluokta har redan en utveckling som sker 

naturligt utifrån byns möjligheter och kulturarv. Antalet planerade tomter bör vara 2 – 3 

stycken. De ska vara för Nikkaluoktafamiljer. 

 

Kommentar: I gällande detaljplan finns enbart byggbar kvartersmark kvar för eventuellt en 

ny bostad. För att ytterligare markupplåtelse ska kunna tillåtas i byn krävs därför att en ny 

detaljplan upprättas, denna process styrs i plan- och bygglagen. Kommunen har planmonopol 

och beslutar om att ta fram och anta detaljplaner. Att ta fram en detaljplan har ett 

demokratiskt tillvägagångssätt där sakägare och myndigheter har möjlighet att lämna 

synpunkter. De har även rätt att överklaga en antagen detaljplan för att få den prövad av 

Mark- och miljödomstolen. Syftet med planprocessen är bland annat att säkerställa att 

samtliga lagkrav och frågor är uppfylla och besvarade innan ett genomförande av 

detaljplanen kan ske. 

 

Frågan om utformning av arrendeavtal och när tomter ska släppas hanteras inte i 

planprocessen utan sker separat.  

 

I planbeskrivningen anges syftet med detaljplanen vilket är att skapa fler bostadstomter så att 

människor kan bo och verka i Nikkaluokta by. Den huvudsakliga sysselsättningen bör vara 

inom samisk turism eller renskötsel, eller på annat sätt med stark koppling till Nikkaluoktas 

karaktär och identitet. Planförslaget är framtaget med en helhetsbild där lämpliga områden 

för nya tomter är utrett inom hela byn och därefter placerade utifrån ett flertal olika faktorer, 

vilket redovisas i planbeskrivningen under avsnitt Huvudfrågan. Bland annat 

helikopterverksamheten är då beaktad. Omfattning och utformning av planförslaget, med 

bland annat storlek på föreslagna byggrätter, är framtagen med hänsyn till landskapsbild, 

kulturmiljö, befintlig bebyggelse och infrastruktur i Nikkaluokta. Det ursprungliga 

planförslaget omfattade 16 tomter. Planområdets nuvarande omfattning med maximalt sju 

tomter innebär en mycket måttlig utökning av bebyggelsen i byn.  

 

Planförslaget tillåter en till två bostäder inom område 1 med möjlighet till turistisk 

verksamhet. Detta är en mycket begränsad ökning av möjlighet till verksamheter i byn. 

Området är strategiskt placerad bland annat för möjligheten att samnyttja den befintliga 

parkeringsplats som ligger väster om område 1. Planförslaget avses inte ändras med hänsyn 

till synpunkten. 

 

 

NAMNLISTA 
Följande intressenter, som inkommit med namn och adress, har helt eller delvis inte 

fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen (se även yttranden samt kommentarer i 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande 1 utöver detta granskningsutlåtande): 

 

o Miljö- bygg- och räddningsnämnden 
o Statens Fastighetsverk  

o Laevas sameby 
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o Girjas sameby 

o Privatperson 1 

o Privatperson 2 (privatperson 2 i samrådsredogörelsen) 

o Privatperson 3 (privatperson 7 i samrådsredogörelsen + privatperson 1 i 

granskningsutlåtande 1) 

o Privatperson 4 

o Privatperson 5 (privatperson 3 i samrådsredogörelsen + privatperson 2 i 

granskningsutlåtande 1) 

o Nikkaluokta Sarri AB 

o Privatperson 1 (samrådsredogörelse) 2017-01-26 

o Privatperson 4 (samrådsredogörelse) 2017-02-12 

o Privatperson 5 (samrådsredogörelse) 2017-02-12 

o Privatperson 8 i samrådsredogörelsen) 2017-02-12 

 

 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen bedömer att föreslagna ändringar och kompletterande åtgärder inte ändrar 

intentionen eller syftet med planen, utan snarare säkerställer och tydliggör de aspekter som i 

tidigare planskede inte varit tillräckligt klargjorda. Justeringarna bedöms inte heller vara av 

påtaglig betydelse för sakägare eller andra inom området som berörs av ändringarna. 

 

Detaljplanen tillsammans med granskningsutlåtandet föreslås att antas av kommunstyrelsen 

den 1 april 2019. 

 
 
 

MEDVERKANDE 

 
Lennart Johansson, samhällsbyggnadschef, Gällivare kommun 

 

Josefin Ekbäck, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gällivare kommun 

 

Upprättad 2019-02-20 

  


