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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 
6:e till och med 28:e februari. En underrättelse har anslagits på kommunens 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. 

Meddelande om var handlingarna finns tillgängliga och innehållet i underrättelsen har 
skickats till samtliga kända sakägare samt berörda statliga och kommunala myndigheter. 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet har även fått planhandlingarna skickade till sig via post eller mail. 

 

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 
Med anledning av inkomna synpunkter under granskningsskedet har följande förändringar skett 
av rubricerad detaljplan: 

Plankarta: 

 Egenskapslinjen för u-området inom kvartersmarken har korrigerats till en 
administrativ egenskapslinje. 

Planbeskrivning: 

 Att en omprövning av gemensamhetsanläggningen Sjöjungfrun ga:l behövs har  
förtydligats i planbeskrivningen. 

 Sjöjungfrun s:l och Sjöjungfrun ga:l har att kompletterats tabellen under rubriken 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser. 

 Information om syftet med u-området inom kvartersmarken har förtydligats i 
planbeskrivningen.  

Övriga ändringar är enbart av redaktionell karaktär. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Följande yttranden har inkommit under granskningstiden, till och med 2018-02-28:  

o Länsstyrelsen Norrbottens län, inkom 2018-02-28 

o Lantmäteriet, inkom 2018-02-28 

o Trafikverket, inkom 2018-02-14 

o Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, inkom 2018-02-19 

o Service- och teknikförvaltningen, inkom 2018-02-28 

o Rådet för funktionshinderfrågor, inkom 2018-02-15 

 

Nedanstående är ett sammandrag av inkomna yttranden som följs av kommentarer. 
Yttrandena i sin helhet finns tillgängligt på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2018-02-28 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

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. 

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2018-02-28 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Tomtindelningar 

För fastigheterna Sjöjungfrun s:l och Sjöjungfrun 2 finns vad lantmäteriet kan se gällande 
tomtindelningar akt 25-F1976-542 antagen 1976-03-25 och akt 25-GÄS-170 antagen 1972-
06-16. Tomtindelningar gäller numera som fastighetsindelningsbestämmelser till gällande 
detaljplan. I planarbeten påbörjade from PBL år 2011 upphävs gällande tomtindelning inom 
det område som en ny detaljplan antas. 

Något som är viktigt att tänka på i områden med gällande tomtindelningar är att 
planområdesgränsen anpassas till fastighetsindelningsbestämmelserna så att den nya 
planområdesgränsen inte dras rakt igenom vad som är bestämt att bli en fastighet enligt äldre 
tomtindelning. Såsom kommunen nu har utformat detaljplanen så skär den rakt igenom 
Sjöjungfrun 2 som är bildad enligt tomtindelningen, och det blir då väldigt oklart vad som 
gäller för den del som ligger utanför den nya planen men inom resterna av tom tilldelningen. 

Av planbeskrivningen framgår tydligt att det finns en avsikt att överföra kvartersmarken för 
bostadsändamål till Sjöjungfrun s:l. Som den nya detaljplanen är utformad nu kommer det 
inte att vara möjligt eftersom Sjöjungfrun s:l är bildad i enlighet med gällande tomtindelning 
och planen släcker inte ut 25-GÄS-170 antagen 1972-06-16 eftersom den inte överlappar 
gränsen. Kommunen bör se över hur de gällande tomtindelningarna påverkas av detta 
planarbete och kanske överväga att försöka släcka ut dem där de inte fyller någon funktion. 

Kommentar: Tomtindelning 25-F1976-542 bedöms inte beröras av aktuellt 
detaljplaneområde. 

Del av tomtindelning 25-GÄS-170 är sedan tidigare ersatt med detaljplan för del av Gällivare 
76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3 (Is- och evenemangsarena, antagen 
2016). Del av samma tomtindelning är ersatt av tomtindelning 25-F1976-542. Fastigheten 
Sjöjungfrun 10 (blå skolan) är därutöver bildad i strid mot tomtindelningen, som ett led av 
plangenomförandet av detaljplan för del av fastigheten Sjöjungfrun 2 m.fl., från 2002. 
Detaljplaneområdet kan av olika anledningar inte ersätta kvarvarande del av tomtindelning 
25-GÄS-170 då det inte är aktuellt att ersätta större del av detaljplan för Sjöparken m.m. 
(1964) vilken för aktuell del reglerar allmänt ändamål (Sjöparkskolan).  

Kommunen har, på grund av synpunkterna, för avsikt att i en separat prövning upphäva 
tomtindelning 25-GÄS-170 och eventuellt även 25-F1976-542 för att inte problem ska uppstå 
vid kommande fastighetsbildningar etc. 
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Tomtindelning för kvarteret Sjöjungfrun, 25-GÄS-170. Rödmarkerade område är sedan 
tidigare ersatta. Blått område ersätts med aktuell detaljplan.  

Utdrag från gällande detaljplan från 1964. 

Fastigheten Sjöjungfrun 10  
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Carportar inom kvartersmark 

Av planbeskrivningen framgår att del av Sjöjungfrun 2 ska fastighetsregleras till Sjöjungfrun 
s:l. För att carportarna och markområdet ska vara en del av Sjöjungfrun ga:l krävs en 
omprövning av gemensamhetsanläggningen, en anslutning som det står i 
konsekvensbeskrivningen kommer alltså inte att bli aktuell. 

Det skulle kunna förtydligas att fastighetsägarna till Sjöjungfrun 1 kommer att få initiera och 
bekosta fastighetsregleringen samt omprövningen av gemensamhetsanläggningen, eftersom 
det verkar vara kommunens avsikt. 

Kommentar: Att en omprövning av gemensamhetsanläggningen behövs har förtydligats i 
planbeskrivningen. 

Kommunen initierar sannolikt fastighetsregleringen men fastighetsägarna till Sjöjungfrun S:1 
bekostar fastighetsregleringen samt omprövningen av gemensamhetsanläggningen. 

 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Eftersom Sjöjungfrun s:l och Sjöjungfrun ga:l påverkas av detaljplanen bör även de finnas 
med i tabellen under fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser. 

Är meningen att Sjöjungfrun s:l ska köpa del av Sjöjungfrun 2 av kommunen? 

Kommentar: Sjöjungfrun s:l och Sjöjungfrun ga:l har kompletterats tabellen under rubriken 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser. 

Sjöjungfrun S:l ska köpa del av Sjöjungfrun 2 av kommunen. 

 

Endast u-område säkerställer inte ledningarna 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar ser kommunen 
dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga 
åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara 
kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 
genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 

Kommentar: Synpunkten noteras och informationen har förtydligats i planbeskrivningen. 

 

Markreservat, u-område 

Eftersom markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar är en administrativ 
bestämmelse så ska också området vara avgränsat med administrativa gränser. 

Kommentar: Felaktigheten har korrigerats. 

 

  



 6 

Bestämmelser utan beteckning 

Under rubriken PLANBESTÄMMELSER på plankartan framgår att bestämmelser utan 
beteckning gäller inom hela planområdet. De allra flesta bestämmelserna har en beteckning 
men exempelvis "Källare får inte finnas" och "Marken får inte användas för större parkering 
saknar beteckning, är det verkligen bestämmelser som ska gälla inom hela planområdet? 

Kommentar: De bestämmelser som inte har beteckning är generella och gäller över hela 
planområdet/aktuella områden. 

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2018-02-14 

Trafikverket har inget att tillföra sedan samrådet och har inget att erinra mot planförslaget.  

 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, enligt skrivelse 2018-02-19 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

  

Service- och teknikförvaltningen, enligt skrivelse 2018-02-28 

Dagvatten, snöhantering 

Projekt och samordningsavdelningen har inget att erinra. Va/avfallsplanerarna har bidragit 
med uppgifter till detaljplanen och har inget övrigt att tillägga. 

Avfall, återvinning 

Kommunen ansvarar endast för insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. När 
det gäller utsortering av producentansvarets förpackningar och papper så är detta inte ett 
kommunalt ansvar, även dessa fraktioner ska sorteras, hanteras och insamlas. Möjlighet till 
sopsortering ska finnas lättillgängligt för samtliga avfallsslag. 

I övrigt kan köksavfallskvarn vara ett alternativ i hanteringen av organiskt avfall i storkök 
som enligt miljömålen ska uppfyllas. Eventuellt bör fettavskiljare installeras. De s.k. 
papperskorgarna med sopsortering har visat sig vara grundläggande för att minska 
nedskräpning. Även hundlatrinkärl borde finnas inom området. Papperskorgar och 
hundlatriner sköts och töms av kommunens gata-parkenhet. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 
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Rådet för funktionshinderfrågor, enligt skrivelse 2018-02-15 

Rådet för funktionshinderfrågor har följande synpunkter: 

-För få parkeringsplatser. Viktigt att det finns tillräckligt med handikapplatser i nära 
anslutning till parken. 

-Träd och planteringar bör finnas för trivsel. Dock viktigt att välja växter som inte orsakar 
besvär för allergiker. 

-Beakta ambulans och färdtjänsts framkomlighet. 

-Återvinningsstationen som försvinner behöver få en ny central plats så att personer med 
funktionsnedsättning har möjlighet att använda återvinningsstationen. 

-Beakta att det finns små och stora barn som ska nyttja parken. Viktigt att det finns material 
barnen inte kan skada sig på t ex stenmurar där stenarna lossnar när barnen klättrar. 

-Lekredskap anpassade för barn med olika funktionsnedsättningar. 

-Det finns behov av sittplatser i hela parken för rörelsehindrade. 

-Rullstolar och rollatorer behöver kunna ta sig fram utan hinder i parken. 

Kommentar: De frågor som Rådet för funktionshinderfrågor tar upp är till stor del 
genomförandefrågor som inte löses i detaljplaneprocessen. Synpunkterna noteras därför och 
tas med i projekteringen. Generellt gäller dock att utformningen även anpassas för olika 
funktionsnedsättningar. 

Frågan om parkeringar har hanterats i detaljplanen och beskrivs i planbeskrivningen. 
Handikapplatser kommer att anordnas utifrån behov. 
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NAMNLISTA 

Följande intressenter, som inkommit med namn och adress, har inte fått sina synpunkter helt 
tillgodosedda under planprocessen: 

o Lantmäteriet 

o Socialdemokraterna 

o Fastighetsägare Prickaren 3  

o Rådet för funktionshinderfrågor 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunen bedömer att föreslagna ändringar som gjorts efter granskningen ska ses som 
mindre justeringar och är därmed inte väsentliga för planförslaget. Dessa bedöms inte vara av 
sådan art att de påverkar miljön inom planområdet. Justeringarna bedöms inte heller vara av 
påtaglig betydelse för sakägare eller andra inom området som berörs av ändringarna.  

Detaljplanen föreslås att antas tillsammans med granskningsutlåtandet med föreslagna 
ändringar av kommunfullmäktige den 9 april 2018. 

MEDVERKANDE 

Marcus Zetterqvist, planeringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Josefin Ekbäck, planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

 

 

LENNART JOHANSSON  

Förvaltningschef  

 

Upprättad 2018-03-09 

 

  


