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FÖRORD

Vi som lever och verkar i Gällivare kommun med dess olika möjligheter, förutsättningar och rikedomar, behöver 
olika redskap för att planera vår gemensamma framtid. Ett av dem är den kommunövergripande Översiktsplanen 
som vi nu har tagit fram. 

Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen planerar att använda mark och vatten i framtiden men den ska 
också vara en vägledning för hur våra byar och samhällen ska utvecklas och bevaras. Gällivare ska ha en fort-
satt tillväxt och utveckling och det ska ske på ett hållbart sätt. Planen beskriver hur kommunen tar ställning till 
utveckling och bevarande som rör till exempel boende, turism, strandnära boende, vindkraft, gruvnäring, rennä-
ring, naturvård, infrastruktur som vägar, järnvägar och flyg och många fler områden. Miljö, klimatförändringar 
och olika hållbarhetsfrågor är naturligtvis viktiga. Planen beskriver utvecklingen både på landsbygden, i tätorten 
och i fjällvärlden. 

Översiktsplanen ger inriktningen för Gällivares utveckling de närmaste 20-25 åren men eftersom framtiden 
inte är förutsägbar så är avsikten att planen ska aktualiseras vid varje mandatperiod. På det sättet blir vår nya 
Översiktsplan en vägledning och ett stöd för de kommunala verksamheterna i beslutsfattandet och i den lång-
siktiga planeringen och också ett stöd för andra som bedriver verksamheter i vår kommun. Översiktsplanen är 
framtagen i en bred dialog med medborgare, näringsliv och olika intressen och verksamheter i kommunen. 

Gällivare kommun, april 2014

Tommy Nyström

Kommunstyrelsens ordförande



LÄSANVISNING
Översiktsplanen är uppdelad i två delar. Första delen är planen som beskriver den framtida mark- och vatten-
användningen för hela kommunen. Planen utgör en sammanvägning av olika mål och intressen med syfte att 
nå kommunens vision. Markanvändningskartan tillsammans med planförslaget visar rekommendationer för 
planering och byggande. En avslutande del utgörs av en konsekvensbedömning av planen. 

Del två behandlar planeringsförutsättningar, de utgångspunkter och förutsättningar på vilka planens förslag 
vilar. Den utgörs av en kommunomfattande beskrivning av olika allmänna intressen och sektorsintressen m m. 
I del två beskrivs även vilka riksintressen som finns inom kommunen.  

Till översiktsplanen hör även mark- och vattenanvändningskartan, samt bilagor för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.

DEL 1 - PLANFÖRSLAG

INLEDNING
Kapitlet  förklarar vad en översiktsplan är, varför en ny översiktplan är nödvändig och hur processen med att ta 
fram planen sett ut.  

VÄGEN TILL EN ATTRAKTIV OCH EXPANSIV KOMMUN - STRATEGIER
Kapitlet redovisar den vision och de strategier som översiktsplanen baseras på samt anger kommunens syn på 
Gällivares utveckling med sikte på 2034. Kapitlet definierar översiktsplanens roll i kommunens styrning och  
utgör en grund för den årliga verksamhetsplaneringen revideringen av kommunplan. 

PLANFÖRSLAG
Kapitlet redogör tillsammans med mark och vattenanvändningskartan för hur mark- och vatten i kommunen 
ska nyttjas. Kapitlet innehåller även en beskrivning om tätorten och en uppdelning av bygder med kärnbyar med 
områdesbeskrivningar över bygderna.

KONSEKVENSER
Gällivare kommun ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun och en attraktiv plats att bo 
och arbeta i. Här redogörs för planförslagets konsekvenser utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.



DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

ALLMÄNT OM GÄLLIVARE KOMMUN
Kapitlet innehåller historik och allmän fakta om kommunen. 

LOKALA, REGIONALA OCH NATIONELLA MåL
Kapitlet beskriver lokala, regionala och nationella mål som är relevanta vid fysisk planering. 

MARK OCH VATTEN I GÄLLIVARE - RIKSINTRESSEN
Kapitlet utgörs av en beskrivning av olika intressen gällande mark- och vattenområden i kommunen. I kapitlet 
beskrivs de riksintresseanspråk som staten har och de miljökvalitetsnormer som berörs. Här beskrivs även andra 
natur- och kulturmiljövärden inom kommunen. 

LEVA OCH VERKA I GÄLLIVARE
Kapitlet redovisar aspekter inom kommunen som berör det dagliga livet och förutsättningar  för att bedriva 
näringsverksamhet i kommunen. Här beskrivs folkhälsa, omsorg, skola och näringsliv.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Kapitlet redovisar aspekter inom kommunen som berör människors hälsa och säkerhet. Bland annat miljö- och 
riskfaktorer såsom buller, luftföroreningar, förorenad mark, radon, översvämningar och farligt gods.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Kapitlet innehåller en nulägesbeskrivning inom de områden som berör teknisk försörjning. Det gäller främst 
kommunalteknik, kommunikationer, energi och avfall. 

BILAGOR

MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)

LANDSByGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE (LIS)

SAMRåDSREDOGÖRELSE

GRANSKININGSUTLåTANDE 
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9    ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE

Vad är en översiktsplan?
Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha 
en översiktsplan som täcker in hela kommunytan. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den lång-
siktliga utvecklingen av mark- och vattenområden. 
Översiktsplanen ska visa vilka åtgärder som krävs för 
att främja hållbar utveckling och att uppnå tillväxt och 
kan således fungera som ett strategiskt dokument. 
Den ska även ta ställning till hur landsbygden bör 
utvecklas, hur vindkraft, klimatförändringar, gruvnä-
ring, vägar, järnvägar och flyg, turism och friluftsliv 
ska hanteras.

En översiktsplan ska också visa hur kommunen avser 
att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program och redo-
visa hur riksintressen och miljökvalitetsnormer har 
hanterats. 

1. INLEDNING
Gällivares läge är en av de viktigaste kvaliteterna. Det subarktiska klimatet med snö, kyla och norrsken 
vintertid och midnattssolen sommartid är unika förutsättningar. Skogen, vattnet och fjället finns nära och är 
ständigt närvarande. Närheten till naturen och Dundret ger unika möjligheter till bostadsnära friluftsliv och 
vintersport. Gällivare gynnas av de fördelar som småstaden ger med närhet, livskvalitet och sociala nätverk. 
Historien är en del av Gällivares identitet som åskådliggörs i den äldre bebyggelsen och våra berättelser.

Översiktsplan (ÖP) Fördjupad översiktsplan (FÖP)

Detaljplan (DP)

Bygglov

ÖP

Aktualitetsprövning UtställningSamråd

omvärldsanalys, 
trender mm utgör 
underlag - Beslutas av KF

- Strategier mot visionen
- Översyn vart fjärde år

Översiktsplaneprocess
“En rullande process”

Antagande

Olika planeringsnivåer

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan 
den ska betraktas som en rekommendation eller 
vägledning. 

Kommunen kan även välja att arbeta med fördjupade 
översiktsplaner eller tematiska tillägg. Dessa omfattar 
en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden 
inom ett visst geografiskt område eller tema. I senare 
skeden i planeringsprocessen sker detaljplanering och 
senare kan bygglov sökas. 

En översiktsplans olika skeden
Planprocessen vid upprättande eller ändring av en 
översiktsplan regleras enligt PBL 3 kap. Denna kan 
delas upp i följande steg: 

• Aktualitetsprövning: Översiktsplanens aktualitet 
ska ses över minst en gång varje mandatperiod 
av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen redovisar 
synpunkter i fråga om statliga och mellankommu-
nala intressen som kan ha betydelse för planens 
aktualitet. 

• Samråd: Vid förslag till översiktsplan eller en 
ändring av planen ska kommunen samråda och 
föra en dialog med länsstyrelsen, regionplane-
organ, samt andra kommuner, myndigheter 
och enskilda medborgare. Inkomna synpunkter 
sammanställs  i en samrådsredogörelse.  

• Utställning: Planförslaget revideras. Inkomna 
synpunkter i samrådsskedet ligger till grund för 
eventuella revideringar i planförslaget. Tiden 
för utställningen ska vara minst två månader. 
Länsstyrelsen lämnar ett granskningsyttrande där 
de gör en bedömning huruvida kommunen har 
uppnått de krav som finns. 

• Antagande: Inkomna synpunkter samman-
ställs i ett utlåtande, översiktsplanen antas av 
kommunfullmäktige. 
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Översiktsplan 2014 Sextontusen km2

Under våren 2009 genomfördes en aktualitets-
prövning av översiktsplanen där beslut togs om att 
revidera den gällande översiktsplanen för Gällivare 
kommun. Översiktsplanen från 1991 förklarades inak-
tuell. Arbetet med den nya översiktsplanen påbörjades 
under 2012, samråd har skett sommaren 2013 och 
utställning sommaren 2014. Planen beräknas kunna 
antas av kommunfullmäktige under hösten 2014.

I samband med aktualiseringsprövningen utarbe-
tades ett program för översiktsplanen som skickades 
ut för programsamråd till berörda remissinstanser. 
Programmet beslutades i Kommunfullmäktige 2009-
12-07. Två år senare beslutades att arbetet med 
översiktsplanen skulle påbörjas. 

Antagna eller pågående fördjupade översiktsplaner 
gäller efter att den kommuntäckande översiktsplanen 
antas. 

Syfte och avgränsning
Det huvudsakliga syftet med översiktsplanen är att 
ge vägledning och stöd i beslut om användningen 
av mark- och vattenområden samt hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. Syftet är även att ta 
fram riktlinjer och strategier för att skapa en hållbar 
utveckling av kommunen.  

Översiktsplanen bygger på kommunens vision och dess 
befolkningsmål. Den utgör samtidigt ett strategiskt 
dokument som anger inriktning vid beslutsfattande 
kring fysisk planering i kommunen. 

Den kommuntäckande översiktsplanen hanterar 
geografiskt hela kommunens yta. Tidsmässig avgräns-
ning är 20 år fram till 2034.

Planarbetets upplägg

Styrgruppen
Arbetet med översiktsplanen bedrivs på 
Kommunstyrelsens uppdrag. En strategisk markgrupp 
utsågs till projektgrupp, med politisk representation 
från kommunstyrelse och miljö- och byggnämnd. 

Från och med 2013 finns ett samhällsplaneringsutskott 
med ansvar för översiktsplaneringen och att samordna 
arbetet med övriga nämnder och förvaltningar. 

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän med repre-
sentanter från samtliga kommunala förvaltningar med 
ledning från Utvecklingsenheten. I arbetsgruppen har 
även Ramböll medverkat. 

Jämställda förhållanden
Jämställdhet har varit en viktig fråga i arbetet med 
översiktsplanen. Andelen kvinnor och män har 
varit relativt jämnt fördelade i styrgruppen och 
arbetsgruppen. 

Vid samrådsmöten och av inkomna yttranden har 
andelen män generellt varit fler än andelen kvinnor. 
Vid dialogmöten i de yngre åldersgrupperna har dock  
fördelningen varit jämnare. 

Medborgardialoger
I Gällivare är medborgarinflytandet viktigt och därför 
satsar kommunen på att kommunicera och föra tidiga 
dialoger om planen. Dialogarbetet har föregåtts av en 
öppen process, där invånarna har fått delge sin bild 
om hur kommunen ska utvecklas, vad som är viktigt 
och hur kommunen kan bli ännu mer attraktiv.         

Tidigare erfarenheter har visat sig att målgruppen 
”unga vuxna” sällan finns med i kommunens plane-
ringsarbete. Arbetsgruppen valde att fokusera på 
denna målgrupp eftersom den ansågs särskilt viktig 
för Gällivares framtid. Dialoger har även skett särskilt 
med de boende på landsbygden. Det dialogarbete som 
har skett i samband med projektet Nya Gällivare har 
också legat till grund för planarbetet. 

För att nå utflyttade kommuninvånare startades en 
facebooksida med namnet Sextontusen km2 som under 
2012 fick minst 600 unika besökare. Sidan spreds 
via olika reklamkampanjer, bland annat på kaféer i 
Gällivare, via flygbolag, annonser i det lokala annons-
bladet samt gatuskrift på torget i centrala Gällivare.  
Besökare på facebooksidan hade möjlighet att lämna 
förslag och ställa frågor om planförslaget. 
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Unga vuxna
Under hösten 2012 anordnades ett dialogmöte  riktat  
till målgruppen unga vuxna i åldern 18-35 år. På mötet 
diskuterades bland annat Gällivares utvecklingsmöj-
ligheter, attraktivitet, vindkraft och allmänna frågor 
som berör medborgarna. Deltagandet var relativt stort 
och det framkom många synpunkter som redovisas i 
samrådsredogörelsen.

Landsbygden
Gällivare kommun deltog under våren 2012 i 
det nationella projektet ”Hela Sverige ska leva” 
vilket bland annat har utmynnat i ett antal 
Landsbygdsutvecklingsprogram (LUP). 

LUP har utgjort underlag till översiktsplanen och 
dialoger med grupperna som tagit fram LUP har skett. 
Ett starkt engagemang fanns vid dialogerna där  många 
idéer och möjligheter inom bygderna lyftes fram. 

Utflyttade och framtida Gällivarebor
Luleå och Luleå tekniska universitet valdes som lämp-
liga platser för att fånga upp studenter och utflyttade 
Gällivarebor. Ett evenemang anordnades på univer-
sitet där det diskuterades vad som var viktigt vid 
val av bostadsort och även frågan om hur Gällivare 
kan utvecklas som vintersportort. Synpunkter som 
framkom redovisas i samrådsredogörelsen.

Samrådsmöten
Kommunen har haft öppet hus för allmänheten 
i samband med kulturfestivalen som ägde rum i 
Gällivare september 2012. Information om vad en 
översiktsplan är och vikten av medborgarförankring 
lyftes. De som var med fick peka ut sina smultron-
ställen, områden där de vill att strandnära boende 
tillåts och även tycka till om den vindkraftsutredning 
som tidigare genomförts i kommunen. Samrådsmöten 
har skett i alla bygder samt i tätorten. Deltagandet har 
varierat.  

Synpunkter som har framkommit vid samråd och 
utställning redovisas i samrådsredogörelsen och 
granskningsutlåtande.
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ÖVERGRIPANDE VISION
”Gällivare är den mest attraktiva och expansiva 

kommunen i Norrland” 

Kommunen vill locka fler invånare att stanna alter-
nativt bosätta sig i kommunen genom att erbjuda en 
ökad livskvalitet med fritid, sysselsättning och utbild-
ning av hög klass.

Kommunen vill även vara expansiv och erbjuda ett 
differentierat näringsliv som ger en ökad möjlighet för 
hela familjer att hitta matchande arbete och därmed 
möjlighet att stanna kvar i kommunen. Kommunen 
vill erbjuda medborgare och besökare trygghet, närhet 
och god livsmiljö.

Visionen för Samhällsomvandlingen är ”En arktisk 
småstad i världsklass”. Den är ett resultat av de 
dialoger som har förts med kommunmedborgare och 
utgör en del i den kommunövergripande visionen för 
Gällivare. 

PLATSSPECIFIKA KÄRNVÄRDEN
Gällivare kommuns identitet bygger till stor del på 
olikheternas styrka. I Gällivare kommun finns allt från 
täta skogar, forsar, sjöar, vidsträckta myrar och högal-
pina fjäll. Här finns småstadens myller av människor 
och landsbygdens lugn, de stora arbetsplatserna så 
som gruvan, kommunen och sjukhuset och de mindre 
företagen med ett fåtal anställda. Olikheterna är 
kommunens styrka och skapar en unik identitet för 
varje bygd och för hela kommunen. Olikheterna ska 
tas till vara och stärkas genom att värna de många till-
gångar som naturen ger i form av arbete, upplevelser 
och turism och genom att möjliggöra ett differentierat 
näringsliv och boende i staden och på landsbygden. 

KOMMUNÖVERGRIPANDE 
HåLLBARHETSMåL
Hållbarhetsmålen är den samlade viljeinriktningen 
för att nå kommunens övergripande vision ”Gällivare 
är den mest attraktiva och expansiva kommunen 
i Norrland”. Dessa hållbarhetsmål baseras bland 
annat på nationella, regionala och lokala miljömål, 
folkhälsomål och kommunens strategiska mål i styr-
korten. Hållbarhetsmålen utgör Gällivare kommuns 
prioriteringar för den fysiska planeringen och ligger 
därmed till grund för t.ex. fördjupade översiktsplaner 
program och detaljplaner. 

Syftet är att nå beslutade målsättningar på lokal, regi-
onal och nationell nivå som omfattar social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. 

2. VÄGEN TILL EN ATTRAKTIV OCH EXPANSIV 
KOMMUN - STRATEGIER 
I kapitlet redovisas strategier och rekommendationer för planering och byggande i kommunen. 
Värdeskapande planering är en planeringsmetod som genomsyrar planen och ligger till grund för de 
ställningstaganden som redovisas här. Värdeskapande planering bygger på att fastställa strategier, 
beståndsdelar och styrmedel genom att utgå från platsens kärnvärden för att nå den övergripande visionen.  
Både de strategier och de ställningstaganden som redovisas här samt planförslaget i nästa kapitel ska beaktas 
vid planering och byggande i Gällivare kommun. 

Befolkningmålet är att Gällivare kommun ska 
växa med 5 000 personer inom 20 år. 

Landsbygden ska utgöra 10 procent av den 
planerade befolkningstillväxten. 
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Social hållbarhet
Den sociala delen i hållbarhetsmålen handlar om fung-
erande sociala sammanhang som bidrar till trivsel, 
trygghet, förståelse och individuellt ansvarstagande 
för det gemensammas bästa. I planeringen handlar 
det om att underlätta för en hållbar livsstil, att göra 
det enkelt att leva ett sunt liv som bidrar till en positiv 
och hållbar utveckling. Det ska vara lätt att göra rätt 
och enkelt att ta egna initiativ för en hög livskvalitet.

Målen för att nå social hållbarhet är:

• Att skapa mötesplatser.

• Att skapa arenor för boende, verksamheter, rekre-
ation, utbildning och kultur.

• Att förstärka Gällivare kommuns identitet.

• En trygg och jämställd kommun. 

Ekologisk hållbarhet
Den ekologiska delen av hållbarhet handlar om ekolo-
giska systems möjlighet att överleva och bidra med 
sina tjänster till helheten. I planeringen handlar det 
om att inse att våra skapade system invaderar naturen 
såväl lokalt som globalt. Genom att leta efter lösningar 
som bevarar ekosystemets produktionsförmåga och 
genom att undvika att utarma de ändliga naturresur-
serna kan flora och fauna integreras och berika den 
byggda miljön. Det handlar om att natur- och krets-
loppsanpassa och att minimera användningen av 
oorganiska material.

Målen för att nå ekologisk hållbarhet är:

• Biologisk mångfald

• Energieffektiva lösningar

• Energieffektiva transporter. 

Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska delen av hållbarhet handlar om att 
hushålla med resurser på lång sikt. I planeringen 
handlar det om att beakta möjliga exploateringskost-
nader, rimliga boendekostnader och skapa möjligheter 
för etablering av lokal produktion och näringsliv. 
Hållbarhet inom den ekonomiska delen ska beaktas i 
livscykelperspektiv vid val av material och utformning.

Målen för att nå ekonomisk hållbarhet är:

• Flexibla system som kan förändras över tid

• Långsiktiga investeringar

• Samverkan

STRATEGIER FÖR FySISK 
PLANERING
Kommunen ska eftersträva att aktivt arbeta med att 
integrera hållbarhetstänkande i den fysiska plane-
ringen. För att konkretisera hållbarhetsmålen har 
tre övergripande strategier utarbetats. Varje strategi 
utgörs av beståndsdelar som tillsammans behövs för 
att förverkliga visionen. 

• Hållbara transporter. 

• Hållbara livsmiljöer.

• Hållbar exploatering. 
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Hållbara transporter
Energieffektiva, bekväma och ändamålsenliga resor 
och transporter inom, till och från en plats bidrar med 
stor del till dess attraktivitet. 

Goda kommunikationer är en avgörande förutsätt-
ning för att kommunen och regionen ska kunna ha 
en fortsatt god tillväxt och vara attraktiv för invånare, 
exploatörer och besökare. Kommunikationerna är 
även avgörande för att säkerställa att invånare och 
besökare i kommunen ges bra möjlighet till säker 
sjukvård, tillgänglighet till högre utbildning samt 
möjligheterna att nyttja kultur- och fritidsutbud i 
närliggande kommuner. Goda möjligheter till effek-
tiva pendlings- och tjänsteresor är också en vital 
förutsättning för näringslivsutveckling. 

Omvärldens efterfrågan på mineraler och metaller 
innebär att kommunikationerna till och från Gällivare, 
som ligger centralt i Malmfälten, är av stort internatio-
nellt intresse. Gällivare är starkt beroende av flyget för 
att kunna erbjuda snabba och effektiva resmöjligheter 
till och från nationella och internationella målpunkter.  

Skapa förutsättningar för persontransporter
Malmfälten ses som en potentiell ny arbetsmarknads-
region. Det ställer därigenom stora krav på förbättrade 
kommunikationsmöjligheter. Genom att minska 
restiden exempelvis med utvecklade tåglinjer, höjda 
hastighetsgränser på väg eller bättre flygförbindelser 
ökar pendlingsmöjligheterna och en regionförstoring 
kan uppnås. 

Tåg bör idag ses som det mest hållbara och självklara 
valet för mellankommunala resor och  arbetspendling. 
En förstärkt kollektivtrafik med regiontåg och buss i 
de mellankommunala stråken Malmbanan, E10, E45 
och väg 394 kan även leda till att landsbygden ges 
bättre tillgänglighet. För att skapa en ekonomiskt 
hållbar kollektivtrafik i kommunen måste flexibla och 
innovativa lösningar tillämpas. En samordning av 
samhällsbetalda transporter ska alltid eftersträvas.

Regionala, nationella och internationella kommuni-
kationer ska även främjas genom utökad kapacitet 
för flyget. Kommunen kan genom utbyggnad av flyg-
platsen aktivt arbeta för ett utökat utbud av flygresor. 
Fler valmöjligheter och avgångar bidrar till att öka till-
gängligheten till Gällivare, vilket bland annat skapar 
bättre förutsättningar för näringslivet.

Utgångspunkten för trafiken i tätortsområdet är 
att minska dess barriärverkan och skapa ett system 

som bidrar till tillgänglighet genom att prioritera 
oskyddade trafikanter och kollektiva resor. En tydlig 
prioriteringsordning gör det lättare för invånarna att 
använda det bästa alternativet för transport för olika 
situationer samt skapa förutsättningar för minskad 
miljöpåverkan och ett attraktivare samhälle.

Kommunen ska ta fram en trafikstrategi som omfattar 
alla trafikslag och som beskriver principiella ställ-
ningstaganden och riktlinjer för gatumiljöer på en mer 
detaljerad nivå inom tätortsområdet.

Skapa förutsättningar för utökad kapacitet 
för godstransporter 
Med en långsiktig och hållbar lösning för godshantering 
i Gällivare kan vägtransporter flyttas från exempelvis 
E10 till järnväg. Detta kräver att Malmbanans kapa-
citet behöver byggas ut, eventuell med dubbelspår och 
förlängningar av befintliga mötesstationer. 

En framtida gruva i Jokkmokks kommun kan komma 
att innebära att Inlandsbanan behöver rustas upp för 
transport av malm mot Narvik eller Luleå. En gruva 
i Jokkmokk kan även innebära transporter på E45 
vilket påverkar Gällivare tätort. 

Gruvetableringen i Pajala kan på sikt leda till en järn-
vägsanslutning från Malmbanan mot Pajala, som 
på sikt även kan bindas samman med Finland och 
Ryssland till en Europeisk transportkorridor. 

En ny väganslutning till Norge ”Vägen västerut” kan ge 
regionen tillgång till en ytterligare en isfri djuphamn.

Gällivare utgör redan idag en knutpunkt för järn-
vägs- och vägtransporter och med det centrala läget 
mitt i Norrbotten finns förutsättningar för att utveckla 
kommunen till en betydande nod för godstransporter. 
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Skapa förutsättningar för god trafiksäkerhet 
och miljöhänsyn
Det övergripande vägnätet i kommunen, särskilt 
E10, utgörs av omfattande trafiksäkerhetsbrister 
som måste åtgärdas i samarbete med Trafikverket. 
Att flytta över godstransporter från väg till järnväg är 
viktigt med hänsyn till både miljö och trafiksäkerhet. 
Det övergripande vägnätet kommer oavsett utveckling 
av järnvägen att  kvarstå som viktiga stråk för trans-
porter inom, till och genom kommunen. 

En sammanhängande struktur för gång- och cykel-
trafiken är nödvändig för att minska bilberoendet vid 
kortare resor. Det gäller främst i tätorten men även 
i de större byarna och mellan närliggande byar med 
stort utbyte, exempelvis vid skolor, arbetsplatser och 
andra stora målpunkter. Gång- och cykeltrafik ska ges 
trafiksäkra, trygga och tillgängliga lösningar.

REKOMMENDATIONER FÖR HåLLBARA TRANSPORTER
Gällivare kommun verkar tillsammans med regionala och nationella aktörer för en 
förbättrad tågtrafik längs Malmbanan anpassad för invånare, besökare och näringsli-
vets behov.

Gällivare kommun verkar tillsammans med regionala och nationella aktörer för förbätt-
ringsåtgärder i de större regionala huvudstråken genom kommunen (E10/E45 och väg 
394).

Gällivare kommun verkar för förstärkt kollektivtrafik i de mellankommunala stråken 
E10, E45 och väg 394 för bättre tillgänglighet samt bättre förutsättningar till arbets-
pendling på landsbygden.

Gällivare kommun verkar för en framtida utveckling av Malmbanan och Inlandsbanan. 
Det innebär bland annat dubbelspår längs Malmbanan och triangelspårsanslutning 
mot Inlandsbanan.

Gällivare kommun verkar för en möjlig utökning av kapaciteten för flygtrafiken. 

Möjligheten till trafiksäkra, trygga och tillgängliga gång- och cykelförbindelser bör 
beaktas vid planering och byggande.
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Hållbara livsmiljöer
Hållbara livsmiljöer, trygghet, tillgänglighet och 
säkerhet är grundläggande behov som måste till-
godoses i ett samhälle för att skapa utveckling och 
attraktivitet. Planering och byggande måste ske utifrån 
att människors hälsa upprätthålls eller förbättras, att 
växt- och djurlivet kan bibehållas samt att risken för 
olyckor kan minimeras.

Skapa förutsättningar för en aktiv fritid
Kulturella aktiviteter samt aktiviteter för rekreation 
och motion är viktigt för Gällivare kommuns invånare. 
Ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter skapar 
större förutsättningar för att trivas på en plats och ger 
möjlighet till social integration.  

Rekreationsområden och sociala stråk bör finnas 
i nära anslutning till bostäder och arbetsplatser. 
Exempel på rekreationsområden och sociala stråk kan 
vara gångstråk, skidspår, isbana, skatepark, fotbolls-
plan, golfbana, ridstigar, skoterleder, bibliotek, teater 
och bio. 

Gällivare har idag ett starkt föreningsliv och friluftsliv. 
För att locka fler invånare och för att göra kommunen 
attraktiv för fler människor med olika livsstilar finns 
behov av fler satsningar på kultur. 

För att bättre kunna utveckla friluftslivet behöver en 
översyn av kommunens friluftsanläggningar och leder 
göras samt en prioritering för vilka anläggningar som 
är i behov av upprustning. Detta bör ske i form av en 
friluftsplan. 

Skapa förutsättningar för att bibehålla 
biologisk mångfald
Naturen har stor betydelse för människors välbefin-
nande och hälsa. Norrbottensfjällen tillhör Sveriges 
och Europas mest opåverkade miljöer och har 
mycket höga natur-, kultur- och upplevelsevärden. 
I kommunen finns många sällsynta naturtyper och 
arter som ska nyttjas, skyddas och bevaras så att det 
utvecklas och förvaltas på bästa sätt för nuvarande och 
framtida generationer. Marken ska vara fri från föro-
reningar och miljöer med kultur- och fornlämningar 
ska bevaras i största möjliga utsträckning.

Kommunens skog- och fjällmiljöer ska nyttjas och 
bevaras för framtida generationer. Alla kommun-
invånare ska ha möjlighet att komma ut i naturen. 
Närheten till grönområden ska finnas från bostäder, 
skolor och arbetsplatser. Därför är det också av stor 
betydelse att skogsområden sparas vid exploatering av 
nya områden.  

Exploatering nära vattenområden får inte påverka 
vattenmiljön med förorenade utsläpp.  Vattnet får 
inte innehålla föroreningar som förändrar livsbe-
tingelserna för växter, djur och människor. Sjöar och 
vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Levande vatten 
innebär också grundvatten av god kvalitet och ingen 
övergödning. Förorenat vatten i kommunen ska i 
största möjliga mån återställas till sitt ursprungliga 
tillstånd. 

Åtgärder i Laponias omland får inte äventyra världsar-
vets värden och status. Kommunen tillsammans med 
andra myndigheter ska betrakta Laponia i ett land-
skapsperspektiv och inte tillåta aktiviteter som kan 
skada världsarvets status. Kommunen bör behandla 
bevarande- och utvecklingsfrågor i Laponias omland 
på ett sådant sätt att området inte hotas.  

Ny- eller ombildning av reservat och annan skyddad 
natur ska föregås av dialog för samverkan och lokalt 
deltagande. Ansvarig statlig myndighet bör vid utred-
ning om ny- eller ombildning av skyddade områden 
konsekvensbeskriva detta med avseende på närings-
livet och miljön.
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Skapa förutsättningar för en levande 
landsbygd 
Översiktsplanens övergripande strategi för lands-
bygden är att skapa underlag i varje bygd för att 
bibehålla eller utveckla den service som finns. 
Etableringar av olika verksamheter skapar arbets-
tillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Både 
permanent- och fritidsboende kan ge underlag för 
lokal service i form av till exempel butiker, skola och 
kollektivtrafik.   

Landsbygden omfattar idag många byar men med ett 
litet befolkningsunderlag. I vissa byar bor endast ett 
fåtal permanentboende. Det saknas därför underlag 
för att försörja samtliga byar med kommunal och 
kommersiell service. En indelning av byarna har därför 
gjorts i bygder. Varje bygd har en eller flera kärnbyar 
med viss service som försörjer ett omland med mindre 
byar. Kommunen har på så vis rimligare möjligheter 
att göra satsningar i dessa samlande noder (kärnbyar). 
Sex kärnbyar har identifierats; Hakkas, Nattavaara, 
Leipojärvi/Dokkas, Skaulo/Puoltikasvaara, Ullatti 
och Tjautjas. 

En tydlig satsning som gjorts i arbetet med landsbygds-
utvecklingen på kommunal nivå är servicepunkter. 
Avsikten är att landsbygdens invånare ska vara med 
att utforma och fylla dessa sevicepunkter med inne-
håll. Kommunen bör även möjliggöra för alternativa 
satsningar till utvecklad service på landsbygden. 
Exempelvis genom kooperativ, hemkörning och  
shoppingturer. 

Ytterligare en tydlig satsning inom landsbygden är 
utpekandet av lämpliga områden för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen (LIS). Dessa områden 
skapar förutsättningar för attraktiva boenden och 
olika etableringar, särskilt inom turism. 

En god tillgång till kommersiell och offentlig service 
på landsbygden är av stor vikt för att möjliggöra för 
kommunens åldrande befolkning att bo kvar på sina 
hemorter. Levande byar med tillgång till service och 
bofasta invånare ökar såväl även attraktiviteten för 
nya invånare.  

KÄRNBy

En större by med viss service som 
försörjer ett omland med mindre byar. 

Kärnbyn är tänkt att fungera som en 
nod i en bygd där satsning på service 
och kommunikationer ska göras i 
första hand. 



19    ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE

REKOMMENDATIONER FÖR HåLLBARA LIVSMILJÖER
Nya anläggningar eller lokaler för kultur, idrott och fritid bör i första hand lokaliseras 
till tätorten. Dessa bör vara flexibla vad gäller storlek och användning. Anläggningarna 
bör göras tillgängliga för boende på landsbygden, t ex genom förbättrad kollektivtrafik.

Mötesplatser såsom rekreationsområden och sociala stråk bör möjliggöras, stärkas 
och utvecklas i kommunen.

God tillgänglighet och närhet till grönområden bör eftersträvas. Grönområden bör 
därför sparas vid exploatering.

Tillgänglighets- och tygghetsskapande åtgärder ska beaktas, till exempel vid utform-
ning av trafiklösningar och gång- och cykelvägar samt belysning.

Skapa förutsättningar för attraktiva och bra 
boendemiljöer
Gällivare kommun ska erbjuda bra och attraktiva boen-
demiljöer oavsett var i kommunen man bor. Det ska 
också finnas en variation av boende för alla. I tätorten 
ska förutsättningar ges för en tät och sammanhållen 
stad med myllrande stadsliv.    

Boende på landsbygden ger andra förutsättningar. 
Exempelvis är det mer rimligt att ha större tomter, 
enklare att bedriva hästhållning i anslutning till 
bostaden samt att bo nära vatten. Dessa tre aspekter 
kan vara attraktiva och locka människor att flytta till 
landsbygden. 

Kommunen ska skapa möjlighet för trygga och till-
gängliga miljöer. En blandning av funktioner såsom 
boende, skolor, vård, butiker, restauranger, idrotts-
anläggningar etc., skapar aktivitet och bidrar till en 
gemenskap i samhället. 

Bostäders placering i förhållande till arbetsplatser, 
förskola och affärer påverkar hur mycket vi reser och 

vilka transporter vi behöver. Avstånd och utformning 
kan vara faktorer som påverkar vårt val av transport. 
Tillgänglighet och trygghetsskapande åtgärder ska 
därför alltid beaktas, till exempel vid utformning av 
belysning, trafiklösningar eller gång- och cykelvägar.  

Planering och byggande av nya bostäder ska ske med 
hänsyn till rekommenderade nivåer för buller och 
vibrationer utomhus och inomhus. 

Vägarna E10 och E45 samt malmbanan utgör 
rekommenderade leder för farligt gods. Ny bebyg-
gelse i anslutning till dessa vägar och järnvägen ska 
planeras och byggas så att risken för skador vid even-
tuella olyckor minimeras. Om ny markanvändning 
avviker från gällande riktlinjer bör detta bedömas i en 
riskanalys. 
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Hållbar exploatering
Hållbar exploatering handlar om att bygga rätt sak på 
rätt plats, att prioritera effektivt samt att nyttja mark 
och vatten ändamålsenligt. En hållbar exploatering 
ska eftersträva ett robust samhälle som tål tidens 
förändringar samt att exploatering sker strategiskt 
med god ekonomisk och ekologisk hushållning. 

I Gällivare finns arbetstillfällen. Utmaningen ligger 
dock i att fånga upp de som kommer till kommunen 
för att arbeta, locka utflyttade att komma tillbaka 
och stimulera kommuninvånare att stanna kvar. En 
förstärkning av den kommunala ekonomin är i första 
hand beroende av fler invånare som betalar skatt i 
kommunen. Nya bostäder i attraktiva lägen i tätorten 
och på landsbygden är därför av stor betydelse för att 
lösa inflyttning till kommunen. 

Gällivare kommuns befolkningsmål innebär en till-
växt med 5 000 invånare inom en 20-års period. 
Landsbygden ska utgöra 10 procent av den planerade 
befolkningstillväxten. För att möta detta befolk-
ningsmål krävs en långsiktig bostadsförsörjning. 
Bostadsbehovet måste tillgodoses och utbudet måste 
vara attraktivt.

Skapa förutsättningar för god tillgång till 
bostäder
Kommunen ska verka för boendemöjligheter med 
varierad bebyggelse och olika boendeformer såsom 
äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt, så att människor 
med olika intressen, behov och ålder kan blandas och 
integreras. 

Bostadsbehovet i kommunen och kommunens 
befolkningsmål är till stor del baserad på samhälls-
omvandlingen som sker i tätorten. I kommunens 
planberedskap för bostäder prioriteras tätorten. 
Landsbygdens kärnbyar bör ingå i kommunens plan-
beredskap. Med hänsyn till gruvnäringens expansion 
inom kommunen och även i angränsande kommuner 
såsom Kiruna och Pajala finns skäl att se över behovet 
av bostäder. Det gäller främst byar som ligger strate-
giskt inom pendlingsavstånd till gruvorna i de andra 
kommunerna. Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras 
där det är ekonomiskt rimligt med tanke på investe-
ringar inom bland annat infrastruktur och skolskjuts. 

För att få igång bostadsbyggande behöver  kommunen 
verka för att få andra aktörer intresserade att bygga 
bostäder. För att hålla ner produktionskostnaderna 
för bostadsbyggande i tätorten, är samverkan inom 

kommunen samt mellan kommun och andra aktörer 
en förutsättning.   

Ny bebyggelse bör eftersträva flexibla bostäder som 
möjliggör generationsboende och att äldre kan bo kvar 
genom att bostäderna anpassas till olika skeenden 
i livet. Möjlighet att skapa flyttkedjor och frigöra 
bostäder bör också beaktas. 

Skapa förutsättningar för hållbara 
kulturmiljöer
Kulturmiljöer består av bland annat bebyggelse 
och odlingslandskap som skapats och brukats av 
människan under olika tidsperioder. Dessa miljöer 
är värdefulla dels för att de konkret visar hur tidigare 
generationer har levt, dels för att de utgör historiska 
platser eller för att de har stor religiös eller kulturell 
betydelse. 

Kulturmiljöer är inte bara identitetsskapande för 
kommunen, utan omfattar även sociala-, kunskaps- 
och upplevelsevärden. Kulturmiljöer är därför viktiga 
att bibehålla och vårda. För att motverka igenväx-
ning av kulturlandskapet bör bete av öppna marker 
uppmuntras. Flera kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader och miljöer i tätorten försvinner i samband med 
samhällsomvandlingen. Dessa bör hanteras på ett 
långsiktigt och hållbart sätt. 

Pauki (Foto:Länsstyrelsen)
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Skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling av turism 
Det finns goda förutsättningar i kommunen för en 
utveckling inom besöksnäringen. Konkurrensen inom 
regionen är dock stor vilket innebär att det krävs både 
insatser och vilja att utveckla och nyttja de målpunkter 
som har potential. Kunskap om turism och turister 
är en viktig faktor för att kartlägga människors 
efterfrågan och behov. En ökad service både inom 
besöksnäringen och handeln är också av stor vikt. 

Kommunen bör arbeta för goda kommunikationer 
till de målpunkter som finns. Kommunen har även 
till ansvar att skapa förutsättningar för satsningar 
vid befintliga målpunkter och på nya  platser med 
stor potential. Ofta diskuteras destinationen och inte 
så mycket om vägen dit. Med Norges turistvägar 
(Projektet Nasjonale Turistveger) som föregångsex-
empel handlar destinationsutveckling också om vägen 
som attraktion. Det innebär till exempel att stärka 
befintliga värden som är identitetsskapande för ett 
visst område eller för hela kommunen. Det kan också 
handla om att utforma specifika miljöer att stanna 
till vid innan slutmålet nås. Längs Norges turistvägar 
finns flertalet rast- och utsiktsplatser där stora sats-
ningar på  konst, design och arkitektur fått dominera.  

För att locka turister till platser eller aktiviteter 
har kommunen tillsammans med andra berörda 

myndigheter ett samordningsansvar vad gäller offent-
liga insatser. En av de största aktörerna inom projektet 
med Norges turistvägar är Sveriges motsvarighet till 
Trafikverket, Norske Vegvesen. Exempel på offentliga 
insatser är infrastruktursatsningar, attraktivare boen-
demiljöer, rast- och utsiktsplatser samt skyltning. 
Ytterligare en faktor av stor betydelse är renhållning. 
Att hålla miljöer rena från skräp och annat tillför 
mycket till helheten både för destinationen och vägen 
till destinationen. 

Ett utvecklingsområde inom turism är hållbar turism. 
Det kan innebära att en plats eller aktivitet uppfyller 
besökarens behov och önskemål samtidigt som den 
förbättrar och skyddar livsvillkoren i framtiden. 
Hållbar turism förutsätter en ekonomisk, social och 
estetisk resursförvaltning, att den kulturella inte-
griteten bevaras samt att biologisk mångfald och 
livsuppehållande system fungerar. 

Systemet för skoterleder inom kommunen är viktigt 
för att under vintertid transportera sig mellan olika 
målpunkter och platser. Rekreationsområden i och 
utanför kommunen blir mer tillgängliga och systemet 
för skoterleder stärker Gällivare som en vinter-
sportort. Skoter som transportmedel är inte enbart 
en fritidssysselsättning för många kommuninvånare, 
utan är också av betydelse för bland annat turism och 
rennäringen.   

Bilder från Projektet Nasjonale Turistveger.  
Projektet Nasjonale turistveger domineras av sats-
ning på konst, design och arkitektur och handlar 
till stor del om vägen som attraktion, inte om vägen 
till en attraktion. Projektet är en förebild inom 
destinationsutveckling. 
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Skapa förutsättningar för ett differentierat 
och långsiktigt näringsliv  
Näringslivets behov av utveckling bör beaktas i den 
fysiska planeringen genom god markberedskap för 
verksamheter och industriändamål. 

Näringslivet och sysselsättningen i Gällivare domi-
neras av gruvnäringen och tillhörande verksamheter. 
Det sker en förändring och nya företag etablerar 
sig i kommunen. Det skapar en mer differentierad 
arbetsmarknad och leder till en ökad sysselsättning. 
Prognoser visar en ökad efterfrågan, ökat antal syssel-
satta, marginellt minskad arbetslöshet och minskat 
utbud på arbetskraft i regionen. Detta tillsammans 
med stora pensionsavgångar främst inom offentlig 
sektor innebär att det kan bli svårt att rekrytera 
arbetskraft inom många områden. 

Lokalt i Gällivare redovisar företag rekryteringsbehov 
på mellan 2 100 och 3 500 personer de närmaste 10 
åren. Redan idag upplever företagen svårigheter att 
rekrytera kompetent personal inom de flesta områden.

Genom att aktivt delta i det regionala utvecklingsar-
betet genom till exempel samverkan inom Lapplands 
kommunalförbund avseende högskoleutbildningar, 
skapas förutsättningar för kompetensförsörjning. 

Trenden med utflyttning från landsbygden och koncen-
tration i tätorterna innebär en utmaning för Gällivare 
kommun att upprätthålla en viss nivå på servicen i 
byarna. För den fortsatta utvecklingen av handeln bör 
en strategisk plan för utbudet av handel och service i 
hela kommunen tas fram. Den ska behandla hur man 
kan stärka utbudet av sällanköpsvaror, hur centrums 
utveckling gynnar handeln med bland annat utbud av 
caféer och restauranger, samordningen med arenor 
för kultur och fritid m.m.

Kommunen eftersträvar att uppnå alternativ för 
att bibehålla servicen på landsbygden, till exempel 
hemkörning av dagligvaror, samordning av samhälls-
betalda transporter och shoppingturer genom 
efterfrågestyrd trafik.

Rennäringen är viktig att bibehålla och ge 
förutsättning för utveckling. Den är viktig som kultur-
bärare, men också identitetsskapande för kommunen. 
Konkurrensen om marken är ett av de största hoten 
mot rennäringen. Detta gynnar även andra näringar 
såsom turism.  

Gällivares utveckling bygger till stor del på gruvin-
dustrin som är fortsatt mycket viktig för kommunens 
sysselsättning. De rika malmförekomsterna i 
Malmfälten har spelat en viktig roll för den ekono-
miska och sociala utvecklingen i kommunen. En 
fjärdedel av kommunens sysselsatta arbetar inom 
gruvindustrin.

Gällivare kommun ligger mitt i Norrbottens ”gruvcen-
trum” och med nya järnmalmsgruvor i Pajala kommun 
och eventuell ny järnmalmsgruva i Jokkmokks 
kommun finns därmed stora möjligheter att utveckla 
de delar av näringslivet som är förknippat med gruv-
industrin ytterligare.

Den expanderande gruvindustrin är beroende av 
underleverantörer inom bland annat områdena trans-
porter, verkstad, bygg- och anläggning samt tekniska 
konsulter. Flera företag i kommunen är kopplade till 
denna sektor. Dessa växer och nya företag etableras.

Skapa förutsättningar för hållbar infrastruktur
Vid exploatering av ny bebyggelse är det viktigt att 
eftersträva minsta möjliga ingrepp i mark som inte 
tidigare har exploaterats. Vid nybyggnation bör därför 
en samläggning eftersträvas av VA, fiber och fjärr-
värme och koordineras i samband med vägbyggnad. 

Infrastruktur behöver anpassas till ett förändrat 
klimat. Detta kan bland annat göras genom en översyn 
och dimensionering av VA-systemet. En kommun-
täckande plan för en långsiktigt hållbar hantering 
av vatten och avlopp bör tas fram. Den ska säker-
ställa dricksvattenförsörjningen i fråga om tillräcklig 
mängd, kvalitet och säkerhet samt och bidra till en 
effektivisering av drift och underhåll av kommunens 
system. Den ska även reglera befintliga och planerade 
verksamhetsområden, verka för sammanslagning av 
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REKOMMENDATIONER FÖR HåLLBAR EXPLOATERING
Kommunen har en god planberedskap för att möjliggöra utveckling och säkerställa till-
gång på bostäder.

Vid planering utgör landsbygden ett boendealternativ till bostadsmarknaden i tätorten.

Kommunen verkar för boendemöjligheter med olika upplåtelseformer såsom ägande-
rätt, bostadsrätt och hyresrätt.

Kommunen strävar efter samordning och flexibla lösningar vid nybyggnation.

Kommunen strävar efter samordning mellan olika insatser för att utveckla turism.

Kommunen planerar för god markberedskap för möjliggöra utveckling av verksam-
heter och industrier.

Kommunen strävar efter hållbara VA-system och lösningar för avfallshantering.

Kommunen verkar för goda telefoni- och IT-kommunikationslösningar i tätorten och 
på landsbygden. 

Vid planering och byggande tas hänsyn till rennäringens behov.

anläggningar för vatten och avlopp i närliggande byar 
även reservoarvolymer för dricksvatten ska anpassas 
till byarnas förbrukning för att upprätthålla kvaliteten, 
innehålla en policy för dagvattenhantering, samt ta 
fram riktlinjer för drift och utformning av enskilda 
avlopp och vattenbrunnar. VA-planen ska ta hänsyn 
till de effekter ett förändrat klimat kan innebära för 
vatten och avlopp. 

Vid planering och gestaltning i tätbebyggt område 
föreslås lokala lösningar för hantering av dagvatten 
och snöhantering att beaktas. Lokala lösningar för 
hantering av dagvatten bidrar till hållbarhet på 
olika sätt. Fördröjningsmagasin och minimering av 
hårdgjorda ytor minskar belastningen på dagvatten-
systemet vid kraftig nederbörd och avsmältning. 

Med en hållbar avfallshantering används naturre-
surser mer effektivt och miljöpåverkan minskar både 
i och utanför kommunen. Avfallshanteringen bör ske 
mer resurseffektivt och med mindre miljöpåverkan än 
tidigare. Källsortering, återanvändning, materialåter-
vinning, biologisk behandling och energiutvinning bör 
öka medan allt mindre avfall läggs på deponi. 

System för att få bort matavfallet från våra sopor ska 
tas fram och mer material ska sorteras ur. Då reger-
ingens mål är att avfallsmängderna ska minska. 

Gällivare kommun ligger i framkant och stödjer 
utvecklingen av IT infrastruktur, vilket främjar 
företagande och distansarbete. Det krävs dock en 
samordning mellan olika förvaltningar och aktörer på 
lokal, regional såväl som nationell nivå.  

Riksdagen har beslutat om en planeringsram för 
vindkraft där det i samhällsplaneringen ska skapas 
förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft motsva-
rande 30 TWh elproduktion från vindkraft år 2020. 
Totalt kan det handla om en utbyggnad av 3 000 
till 4 000 vindkraftverk beroende på placering och 
effekt. Kommunen är positiv till förnyelsebar energi. I 
kommunen finns goda förutsättningar för etableringar 
av vindkraftverk, samtidigt som många motstående 
intressen finns.  Genom att utreda och peka ut områden 
lämpliga för detta ändamål skapar kommunen  förut-
sättningar för alternativ energiproduktion. Därmed 
ges möjligheten att nyttja förnyelsebar energi och 
minska klimatpåverkan.
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KOMMUNAL SAMVERKAN
Gällivare kommun har utvecklade samarbeten inom 
utbildningsväsendet, fysisk planering, vård och 
omsorg samt inom besöksnäringen. Kommuner är 
beroende av varandra och har behov av väl utveck-
lade samarbetsformer inom olika verksamheter. 
Samtidigt innebär konkurrens om invånare, före-
tagsetableringar, arrangemang etc en utmaning för 
kommunerna. 

Lapplands kommunalförbund bildades 1990 av 
Jokkmokks, Kiruna, Pajala och Gällivare kommuner 
med syftet att tillgängliggöra högskoleutbildningar i 
regionen. Det rådde stor brist på utbildade lärare och 
kommunerna hade svårigheter att rekrytera behöriga 
lärare. Från 1999 samverkar medlemskommunerna 
även inom andra områden, exempelvis klimat- och 
energirådgivning samt upphandlingsfrågor.

Samarbetet har även lett till bildandet av Lapplands 
Gymnasium och Lapplands lärcentra där de fyra 
kommunernas gymnasieskolor samt organisationer 
för vuxenutbildning och högskoleenheter gick samman 
organiserade under Lapplands kommunalförbund. 

För den kommunala verksamheten finns ett utvecklat 
samarbete med bland annat Kiruna, Jokkmokk och 
Bodens kommuner gällande hemtjänst och skola för 
byar som ligger längs kommungränsen. Inom avfalls-
hanteringen sker även en viss samverkan med bland 
annat Kiruna kommun. Gällivare kommun är även 
delaktig i flertalet andra regionala och internationella 
sammanhang för att utbyta erfarenheter och driva 
gemensamma frågor.

Även planeringsarbete kan ske över kommun-
gränser. Gällivare och Jokkmokk har bland annat 
genomfört gemensamma vindkraftsutredningar. 
Gruvnäringen genererar många arbetstillfällen i 
länet och ställer samtidigt stora krav som kan kräva 
kommunövergripande samarbete. Det kan vara plane-
ring av industrimark, bostäder, infrastruktur och 
kompetensförsörjning. 

Inom besöksnäringen är Gällivares destinationsbolag 
Visit Gellivare Lapland aktiv medlem och samarbets-
partner med den regionala destinationen Swedish 
Lapland. Råne älvdalsprojektet är ett lyckat exempel 
där samarbete över kommungränserna för att skapa 
en hållbar utveckling för besöksnäringen i älvdalen 
gett resultat. 

REGIONALA OCH NATIONELLA 
STRATEGIER
Översiktlig planering behöver grundas på omvärlds-
analyser och övergripande mål och strategier om 
utvecklingen både i ett nationellt och regionalt 
perspektiv. Här nedan redogörs för de mest väsentliga 
strategier som berör samhällsplanering i Gällivare 
kommun. 

Regional utvecklingsstrategi
Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid 
i Norrbotten 2020 (RUS) är länets övergripande 
strategidokument för att nå uppsatta regionala utveck-
lings- och tillväxtmål. RUS är en del av europeiska och 
nationella strategier för hållbar tillväxt och är styrande 
för de mer operativa programmen i länet, exempelvis 
länets tillväxtprogram och EU:s olika strukturfonds-
program. För att nå en positiv och hållbar utveckling i 
länet har fem prioriterade områden identifierats: 

• Livsmiljöer.

• Innovation och förnyelse.

• Tillgänglighet.

• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.

• Strategiskt gränsöverskridande samarbete.

RUS syftar till att länet ska kunna matcha näringsli-
vets behov av arbetskraft och kompetens,  fungerande 
kommunikationer samt ett hållbart transportsystem, 
ökad befolkning, breddat näringsliv genom innova-
tion och  gränsöverskridande samarbete. De regionala 
strategierna stämmer väl överens med kommunens 
övergripande vision och strategier. Översiktsplanens 
inriktning bidrar därmed till flertalet insatser kopp-
lade till de prioriterade områden som föreslås i RUS. 
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Länstransportplan för Norrbotten
Den sammantagna inriktningen i länstransportplanen 
för Norrbotten 2014-2025 har ett tydligt fokus på 
ett mer hållbart samhälle. Åtgärderna syftar framfö-
rallt till att bidra till regional tillväxt, ett livskraftigt 
Norrbotten samt en ökad trafiksäkerhet. 

I planen framgår att arbetsmarknaden i Malmfälten 
till stora delar är beroende av gruvnäringen och den 
offentliga sektorn. Med kortare restider, främst via 
modern tågtrafik och en framkomlig och säker E10, 
skapas förutsättningar för utökat dagspendlingssam-
spel mellan Kiruna-Gällivare. Även möjligheter till  
dagspendlig mellan Gällivare-Luleå är viktiga.

Regionalt serviceprogram
Programmet anger vad som krävs för att uppnå det 
övergripande målet: att skapa förutsättningar för 
människor och företag att bo och verka var de vill i 
länet och erbjudas god servicenivå utifrån realis-
tiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. 
Programmet ska ligga till grund för hanteringen av 
stöd till kommersiell service.

Mineralstrategier
Som en följd av den stora internationella efterfrågan 
på mineraler har det under 2012 tagits fram såväl 
en regional som en nationell mineralstrategi. Den 
regionala mineralstrategins bärande vision är att 
Norrbotten och Västerbotten på ett avgörande sätt 
ska bidra till att Sverige fortsatt ska vara den ledande 
gruvnationen i Europa. Åtgärderna för att förverkliga 
visionen kan ses i tre grupper:

Samhällsutveckling, forskning och utbildning samt 
företag i mineralklustret.

Den nationella mineralstrategin har  visionen ”Genom 
ett långsiktigt hållbart användande av landets mine-
ralresurser, i samklang med miljö-, natur- och 
kulturvärden, skapas tillväxt i hela landet. Sverige 
förstärker sin position som EU:s ledande gruv- och 
mineralnation.” Detta ska nås genom fem identifie-
rade strategiska områden: 
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• En gruv- och mineralnäring i samklang med miljö, 
kultur och andra näringar.

• Dialog och samverkan som främjar innovation 
och tillväxt .

• Ramvillkor och infrastruktur för konkurrenskraft 
och tillväxt.

• En innovativ gruv- och mineralnäring med en 
excellent kunskapsbas.

• En internationellt välkänd, aktiv och attraktiv 
gruv- och mineralnäring.

Gällivare kommun är starkt beroende av gruvnäringens 
utveckling men är samtidigt beroende av att fortsätt-
ningsvis kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer och 
storslagna naturupplevelser. Gällivares placering 
mitt i Malmfälten medger goda förutsättningar för 
att utveckla kommunen till ett ”gruvcentrum” såväl 
för utbildning som för företag som riktar sig mot 
gruvindustrin.

Klimatstrategier
Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet oavsett 
var på jorden de sker. Det krävs internationellt samar-
bete för att lösa klimatproblemen, det är svårt för 
ett enskilt land att lösa dem på egen hand. FN leder 
det internationella samarbetet på klimatområdet. 
EU-kommissionen har tagit fram en färdplan för EU, 
syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp 
med 80-95 procent till 2050.

Sveriges klimatpolitik baseras i huvudsak av propo-
sitioner från 2009. Riksdagen beslutade att målet 
för de svenska utsläppen av växthusgaser, från verk-
samheter som inte ingår i systemet för handel med 
utsläppsrätter, ska vara en minskning med 40 procent 
till år 2020 jämfört med 1990. 

Propositionerna anger även mål och strategier om att:

• Halva Sveriges energianvändning år 2020 ska 
komma från förnybara energikällor.

• Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är 
beroende av fossil energi.

• Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten 
av detta sekel ska vara noll.

• 20 procent effektivare energianvändning år 2020.

• 10 procent förnybar energi i transportsektorn 
2020.

Sverige har påbörjat en översyn för att kunna nå EU:s 
målvision att inte ha några nettoutsläpp av växthus-
gaser 2050.

Regionalt klimatarbete
Den regionala Klimat- och energistrategin för 
Norrbottens län från 2008 har mål inom områdena 
Hållbar ekonomisk tillväxt, Hållbara transporter 
samt Hållbar Samhällsplanering. Det är främst inom 
området Hållbar Samhällsplanering som kommu-
nerna är nyckelaktörer i och med planmonopolet,  
genom de kommunala bolagen för fastighetsförvalt-
ning och energi, genom rollen som miljömyndighet, 
genom arbetet med lokal näringslivsutveckling, genom 
energirådgivning och ansvaret för skola och omsorg.

Klimatpåverkan inom Gällivare kommun utgörs till 
stor del av transporter, avfallshantering, uppvärm-
ning och gruvindustrin.

Klimatförändringar
De förändringar av klimatet under de kommande 100 
åren som bland annat SMHI:s prognoser visar på 
kommer att ställa nya krav på bland annat samhällspla-
neringen. För kommunen är det viktigt att  bygga upp 
en beredskap för vad de förändrade förutsättningarna 
gällande exempelvis nederbörd och medeltemperatur 
kan komma att få för bebyggelse, kommunalteknik 
och annan infrastruktur men även gällande påverkan  
på människors hälsa och på näringslivet.

ANDRA KOMMUNALA DOKUMENT
Inom kommunen finns ett flertal olika planeringsdoku-
ment antagna av kommunfullmäktige, som anger mål 
och riktlinjer för olika frågor och verksamheter. Det 
finns även andra kommunala program och rapporter 
som fungerar som underlag vid beslut. I översikts-
planen har dessa planeringsdokument beaktats. 

Av särskilt intresse för den fysiska planeringen är:

• Fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle 

• Bostadsförsörjningsprogram

• Jämställdhetsplan/jämställdhetsdeklaration

• Miljöplan

• Folkhälsoprogram
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“Gällivare är den mest attraktiva och 
expansiva kommunen i Norrland”

ÖP

Kommunplan 
med styrkort 

Verksamhetsplaner 
med styrkort
(specifiserade för 
respektive verksamhet)

Verksamhetsplan 
med styrkort

omvärldsanalys, 
trender mm utgör 
underlag

- Beslutas av KF
- Strategier mot visionen
- Översyn vart fjärde år

- Beslutas av KF
- Treåriga mål som 
tydliggör strategierna
- Översyn varje år

- Styrande för verksamheter 
under KS 
- Översyn varje år

- Styrande för verksamheten i 
nämnder och förvaltningar
- Översyn varje år

VISION

Handlingsplaner 
i förvaltningar 
och enheter

- Beskriver de aktiviteter som 
verksamheten ska genomföra 
för att nå målen
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verksamheten ska genomföra 
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Omvärldsanalys, 
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underlag

- Beslutas av KF
- Strategier mot visionen
- Översyn vart fjärde år

- Beslutas av KF
- Treåriga mål som 
tydliggör strategierna
- Översyn varje år

- Styrande för verksamheter 
under KS 
- Översyn varje år

- Styrande för verksamheten i 
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Handlingsplaner 
i förvaltningar 
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- Beskriver de aktiviteter som 
verksamheten ska genomföra 
för att nå målen

Kommunplan 
med styrkort 

Verksamhetsplaner 
med styrkort
(specifiserade för 
respektive verksamhet)

Verksamhetsplan 
med styrkort
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tydliggör strategierna
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- Styrande för verksamheten i 
nämnder och förvaltningar
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VISION

Handlingsplaner 
i förvaltningar 
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- Beskriver de aktiviteter som 
verksamheten ska genomföra 
för att nå målen

ÖP

Kommunplan 
med styrkort 

Verksamhetsplaner 
med styrkort
(specificerade för 
respektive verksamhet)

Verksamhetsplan 
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omvärldsanalys, 
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underlag

- Beslutas av KF
- Strategier mot visionen
- Översyn vart fjärde år

- Beslutas av KF
- Treåriga mål som 
tydliggör strategierna
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- Styrande för verksamheter 
under KS 
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VISION

Handlingsplaner 
i förvaltningar 
och enheter

- Beskriver de aktiviteter som 
verksamheten ska genomföra 
för att nå målen

- Fysisk planering
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Kommunplan 
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Verksamhetsplaner 
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(specifiserade för 
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- Treåriga mål som 
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- Styrande för verksamheter 
under KS 
- Översyn varje år

- Styrande för verksamheten i 
nämnder och förvaltningar
- Översyn varje år

VISION

Handlingsplaner 
i förvaltningar 
och enheter

- Beskriver de aktiviteter som 
verksamheten ska genomföra 
för att nå målen

- Mål över en 
  mandatperiod (4 år)- Översyn vart fjärde år

- Mål ca 20 års sikt 

GENOMFÖRANDE

Översiktsplanen i Gällivare kommuns 
styrsystem
Kommunens översiktsplan ska inordnas i kommunens 
styrsystem för att på så vis tydligare kunna fungera 
som underlag och ledning för politiska beslut och som 
ett styrdokument för de kommunala förvaltningarnas 
arbete. Planen ska vara vägledande i beslut om priori-
tering och fördelning av resurser som ska göras för att 
kommunens arbete ska styras mot visionen. 

För att kunna följa upp kommunens hållbarhetsmål 
och de strategier som gäller för planområdet ska 
dessa behandlas i den övergripande kommunplanen. 
En översyn av verksamhetsplanen görs årligen. Varje 
nämnd har i sin tur specifika verksamhetsplaner där 
strategierna bryts ner för respektive nämnds verk-
samhet till konkreta mätbara mål för de närmaste 
tre åren. För att kunna arbeta mot de satta målen har 
varje förvaltning en handlingsplan som redovisar vad 
verksamheterna ska arbeta med och fokusera på för 
att kunna nå de mätbara målen i verksamhetsplanen. 
Inför ny mandatperiod aktualiseras översiktsplanen. 
Innan aktualisering kan verksamheterna väga sina 
resultat mot de ställda målen och eventuella revide-
ringar kan göras innan beslut om aktualisering av 

översiktsplanen. 

Alla kommunala verksamheter tar sin utgångspunkt 
i den övergripande visionen. För att uppnå visionen 
har kommunen i sitt styrkort antagit sex övergripande 
strategier. De tre första av dessa strategier är rele-
vanta för fysisk planering och inryms i kommunens 
hållbarhetsmål.

Styrkortens övergripande strategier:
• Attraktiva Gällivare - en socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbar kommun.

• Strategisk samhällsplanering med offensiv 
omvärldsbevakning.

• Främja differentierat näringsliv.

• Koncerntänkande i alla verksamheter.

• Kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

• Kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

Förhållande mellan översiktsplan, kommunplan, verksamhetsplaner och styrkort.
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Aktualitetsprövning
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige ta 
ställning till översiktsplanens aktualitet en gång per 
mandatperiod. Genom aktualitetsprövningen och dess 
samordning med övriga styrprocesser i kommunen 
kommer översiktsplanen att utgöra ett strategiskt 
verktyg och visa åt vilket håll kommunen ska utvecklas 
för att uppnå kommunens vision och befolkningsmål.

scenariedagar

beslut om 
styrkort KF styrkortsdagar

ÅRLIG OMVÄRLDSANALYS OCH 
VERKSAMHETSPLANERING

Versamheter och 
närmnder får i 
uppdrag att se 
över ÖP:s 
aktualitet inför 
val

VAL

NY MANDATPERIOD

Beslut om ÖP:s 
aktualitet tas av 
KF

EN MANDATPERIOD

Kontinuerlig översyn av översiktsplanens aktualitet.
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BEHOV AV FORTSATT UTREDNING 
Den breda belysningen av olika utvecklingsfrågor som 
skett under arbetsprocessen med ny översiktsplan 
har inneburit att ett antal viktiga planeringsuppgifter 
och kunskapsluckor identifierats. Behov av fortsatt 
utveckling av översiktsplaneprocessen.

Efter att översiktsplanen antagits av kommunfull-
mäktige bör uppdrag ges till ansvarig förvaltning att 
genomföra följande arbetsmoment och utredningar: 

• Ny rutin för aktualiseringsprocessen - tydlig-
göra hur kopplingen mellan översiktsplanen och 
kommunens styrsystem samt den löpande aktua-
liseringsprövningen ska gå till

• Ny policy för när krav om detaljplan bör ställas 
(utöver gällande PBL). Principer och riktlinjer.

• Gällande detaljplaner ses över. Inaktuella detalj-
planer som bedöms hämma landsbygdsutveckling 
bör upphävas. 

• Kommunövergripande friluftsplan.

• Trafikstrategi för tätorten.

• Kollektivtrafikutredning - tätort och landsbygd.

• Kulturmiljöplan - tätort och landsbygd.

• Energiplan.

• Vatten- och avloppsplan.

• Fortsatt utredning av lämpliga områden för 
vindkraft.

• Fortsatt utredning av lämpliga områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

• Strategi för utbyggnad av bredband.
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3.  PLANFÖRSLAG
Detta kapitel handlar om den långsiktiga markanvändningen i Gällivare kommun.  En sammanfattad presen-
tation av vilka förutsättningar och konsekvenser som legat till grund för framtagandet av planförslagen  
framgår i respektive områdesbeskrivning. 

ÖVERGRIPANDE PLANFÖRSLAG
Planförslaget ska läsas tillsammans med markan-
vändningskartan. Inriktningen med planförslaget 
bygger på strategierna i kapitel 2 som konkretiserar 
den kommunövergripande visionen. Planförslaget 
innebär ett utpekande av kärnbyar och LIS-områden 
som ska stödja möjligheterna för en positiv utveckling 
av landsbygden. 

Gällivare har goda vindförhållanden för vindkraftsut-
byggnad och planförslaget pekar ut lämpliga områden 
för vindkraft och områden som behöver utredas 
vidare.

Ett av kommunens mål är att skapa förutsättningar för 
utvecklad turism inom kommunen och planförslaget 
föreslår därför områden med möjlighet att utveckla 
besöksnäringen. Gruvnäringen är en viktig del av 
kommunens näringsliv och planförslaget hanterar 
möjlighet för expansion av gruvan i Aitik.

En stor del av kommunens yta består av områden med 
olika former av bevarandeintressen. Dessa områden 
sammanfaller till stor del med områden av intresse 
för fritid, friluftsliv och rekreation. Även de areella 
näringarna som ren-, skogs-, och jordbruk omfattar 
stora områden. I stort sett hela kommunens yta nyttjas 
av rennäringen.

HÄNSyN VID PLANERING I NÄRHET AV VÄG, JÄRNVÄG, FLyGPLATS OCH KRAFTLEDNINGAR

Ny bebyggelse bör generellt inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnväg (spårmitt på närmaste spår). 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde vid allmänna vägar får inte utan länsstyrelsens tillstånd 
uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder 
som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. För E10 och E45 genom Gällivare kommun är avståndet enligt 
beslut utökat till 30 meter från vägområdet. Förbudet gäller inte inom detaljplanelagt område och inte heller i 
fråga om åtgärder för vilka bygglov krävs. 

Runt flygplatsen finns områden som begränsar byggnadshöjder som bör skyddas för att flygsäkerheten inte ska 
äventyras. Områdena skyddas genom att byggnadsverkens höjder inte får överstiga angivna höjdbegränsningar. 
Alla byggnadsverk berörs, såväl fasta (byggnader, master, vindkraftverk etc.) som tillfälliga (byggnadskranar 
etc.). 

Vid planering och byggande bör en bebyggelsefri zon runt kraftledningar beaktas. Bland annat med hänsyn till 
elsäkerhet och elektromagnetiska fält. Svenska kraftnät rekommenderar minst 130 m på vardera sida om de 400 
kV-ledningar som finns i kommunen. Vattenfall rekommenderar minst 20 meter till regionnätet och minst 10 
meter till lokalnätets friledningar.  
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Utvecklingsbart järnvägsstråk
Stråk för utveckling av transporter på järnväg.

Vägstråk för turism
Strategiskt stråk för utveckling av turism

Prioriterat vägstråk
Stråk prioriterat för förstärkt kollektivtrafik med 
koppling till kärnbyarna. Även viktiga stråk för 
mellankommunala resor. 

Prioriterat järnvägsstråk
Stråk prioriterat för person och godstrafik på järnväg. 
Innefattar även markanspråk vid framtida utveck-
ling av järnvägen (exempelvis mötesstationer och 
dubbelspår). 

Gruvområde 
Området för gruvverksamhet omfattar större områden 
med dagbrott och brytning under jord. Till gruvverk-
samhet hör byggnader, vägar och övriga anläggningar 
som behövs för gruvdriften.

Täkter
Område med pågående brytningskoncession för torv. 

Övrig mark
Övriga områden där olika näringar såsom rennäring, 
skogsnäring och jordbruksnäring bedrivs. 

Områdeskategorier

Kärnby
En större by med viss service som försörjer ett omland 
med mindre byar. Kärnbyn är tänkt att fungera som 
en nod i en bygd där satsning på service och kommu-
nikationer ska göras i första hand. 

Område med Fördjupad  
översiktsplan
Fördjupade översiktsplan för Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle gäller över översiktsplanen. 

Natur- och fjällområden
Områden bestående till stor del av naturreservat och 
riksintressen för natur och friluftsliv samt mark som 
nyttjas av rennäringen. Utveckling får ske i anslutning 
till befintlig bebyggelse med hänsyn till de bevarande-
värden som finns i området.

Utvecklingsområden/Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge 
Områden där landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
och utveckling av turism ska prioriteras. 

Vindkraft
Områden utpekade som lämpliga för vindkraft.

Utredningsområde vindkraft
Utredningsområden för vindkraft. Ej utredda i samma 
omfattning som övriga vindkraftsområden.

Vägutredningskorridor
Ny väg till Norge “Vägen västerut” och eventuell 
nysträckning av E10 förbi Aitik till följd av fortsatt 
gruvbrytning. Endast principiell vägsträckning. Kan 
kräva att alternativa sträckningar studeras. 
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GÄLLIVARE TÄTORT MED OMLAND
Gällivare tätort med omland består av Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, gruvverksamheterna i Aitik 
och Vitåfors samt ett antal mindre närliggande byar. En stor del av områdets yta består av skog, fjäll och sjöar.  
I Malmberget kommer en stor del av samhället försvinna till följd av gruvbrytningen. Bebyggelse som avvecklas 
ska ersättas på ny plats i Gällivare. Denna samhällsomvandling är helt unik och skapar nya möjligheter för 
stadsutveckling i tätorten samt tillväxt i hela kommunen. Gruvornas expansion skapar nya arbetstillfällen 
både direkt och indirekt. 

Tätorten behandlas i en fördjupad översiktsplan. Vägledning för planering och byggande inom tätorten 
hänvisas därför till den fördjupade översiktsplanen. I detta kapitel behandlas allmänna planeringsfrågor och 
förutsättningar i tätorterna och de tätortsnära byarna och Aitik. 

Förutsättningar
I Gällivare ska utrymme ges för den största koncen-
trationen av bebyggelse såsom bostäder, handel, 
anläggningar och verksamheter. Genom  förtätning 
säkerställs dels behovet av bostäder som uppstår vid 
avvecklingen av Malmberget, dels en möjlig inflytt-
ning till Gällivare.  

Tätortsnära byar och områden 
Förutom tätorten anses följande tätortsnära byar vara 
starkt kopplade till tätorten. Dessa byar har all service 
i tätorten och utgör ingen egen bygd: 

Muorjevaara, Sikträsket, Liikavaara och Sakajärvi 
(inklusive Aitik gruvområde).

Gruvor
Aitik ligger cirka 10 kilometer söder om tätorten och 2 
till 4 kilometer från byarna Sakajärvi och Liikavaara. 
Malmen som till största delen består av koppar bryts 
i dagbrott. I gruvområdet finns ett anrikningsverk för 
behandling av den krossade malmen till kopparslig.  
Malmbrytningen medför stora upplag av gråberg. 
Upplagens höjd varierar, men högsta höjd uppgår till 
ungefär 430 m ö h. Upplagen täcks med morän och 
jordförbättrande medel såsom till exempel rötslam 
som sedan växtetableras. Transport av kopparslig från 
gruvan sker med tåg. 

Malmberget är en av Europas största järnmalms-
fyndigheter. I fyndigheten förekommer ett flertal 
malmkroppar där huvuddelen är utsträckt i öst-västlig 
riktning och har en längd på 4,5 kilometer. Transport 
av järnvmalm från gruvan sker med tåg.

Bolidens fortsatta utvninning i Aitik kommer på sikt 
att påverka byarna Liikavaara och Sakajärvi samt E10. 
Det kan bli nödvändigt att ge E10 en ny sträckning 
förbi Aitik. 

Gruvan i Malmberget påverkar större delen av bebyg-
gelsen i Malmberget och innebär ett behov av att 
ersätta bebyggelsen. 

Sevärdheter och besöksmål
Det finns ett flertal sevärdheter och besöksmål i 
Gällivare och i tätortens omland. 

I tätorten erbjuds handel, mat och nöjesupplevelser.

Dundret är ett tätortsnära fjäll med skidanläggning 
och Hellnerstadion. 

Hembygdsområdet i Gällivare och Kåkstan i 
Malmberget är populära besöksmål. På hembygds-
området  finns bland annat ett strandcafé och många 
gamla byggnader bevarade, till exempel Sveriges 
nordligaste väderkvarn. 

Gruvorna i Malmberget och Aitik är intres-
santa besöksmål. Guidade bussturer erbjuds till 
gruvområdena.

Stenbron längs E10 med rastplats. Bron är välbevarad 
och har stort kulturhistoriskt värde och klassificerad 
som ett fornminne. 

Karhuvaara och Leipipir ekoparker är besöksvärda 
naturområden i mer eller mindre väglöst land. 
Parkområdena undantas från skogsbruk och alla 
åtgärder genomförs med avsikt att höja naturvärdena 
ytterligare. 
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Bostäder
Bostadsbeståndet i tätorten består av ungefär 5 000 
lägenheter i flerfamiljshus, huvudsak hyreslägenheter, 
och nästan lika många villor/småhus. Det kommu-
nala bostadsbolaget står för ungefär 40 procent av 
lägenhetsbeståndet.

Utanför tätorten finns permanentbostäder i Sakajärvi, 
Liikavaara och Muorjevaara. I Laurajärvi, Sikträsk 
och Nietsak utgörs bebyggelsen av fritidshus. Enstaka 
bebyggelse, främst fritidshus, finns på flera platser i 
anslutning till vägar, sjöar och vattendrag. 

Service
Tätorten försörjer samtliga tätortsnära byar med 
offentlig såväl som kommersiell service. Förutom 
Gällivare centrum utgör Malmhedens handelsområde 
en viktigt funktion för det lokala och regionala utbudet 
av kommersiell service.

Vatten och avlopp
Inom större delen av tätortsområdet finns kommu-
nala anläggningar för vatten och avlopp utbyggt. 
Kommunala anläggningar för vatten och avlopp 
saknas i de mindre tätortsnära byarna. 

Kommunikationer
Närhet till väg E10 och E45  ger goda kommunika-
tionsmöjligheter från byar längs med vägarna samt 
från gruvområdet Aitik.  

Kollektivtrafik finns mellan tätorten och byarna.  
Turtätheten mellan tätorten och Aitik är anpassad för 
skiftarbetare.

Flygplatsen ligger cirka 9 kilometer öster om Gällivare 
centrum. 

Malmbanan går genom centrala Gällivare där även 
Inlandsbanan ansluter.   

Fritid och friluftsliv
Områdets natur- och fjällområden erbjuder många 
möjligheter till vandring och bärplockning sommartid 
samt skid- och skoteråkning vintertid.  Jakt och fiske 
är vanligt förekommande i området. Fritidsfiske sker 
bland annat i Leipojoki, Lina och Vassara älv. 

I tätorten finns tillgång till kultur och möjlighet till 
olika former av idrott.
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Näringsliv
Gällivare kommun har en relativt hög andel syssel-
satta inom tillverkning och offentlig sektor. Andelen 
sysselsatta inom tjänstesektorn är lägre än riks-
genomsnittet. Gällivare har en spridning mellan 
stora, medelstora och små företag som i huvudsak 
är lokaliserade till tätorten. Näringslivet domineras 
av gruvnäringen med LKAB och Boliden Aitik. De  
största arbetsgivarna är gruvbolagen LKAB och Aitik, 
Gällivare kommun samt landstinget. 

Handeln i tätorten är växande och bidrar till en mer 
varierad arbetsmarknad. 

I tätortens omland bedrivs även skogsbruk, turism 
och renskötsel.

Riksintressen
Fyndigheten vid Aitikgruvan är av riksintresse för 
utvinning av koppar. Gruvan i Malmberget, Vitåfors, 
är av riksintresse för utvinning av järnmalm.  
Kommunen avser att tillgodose riksintressena genom 
att inte tillåta att ny bebyggelse får uppföras i områden 
som kan beröras av gruvverksamheternas framtida 
utbredningsområde.

Stora delar av tätortens omland utgörs av riksin-
tresse för rennäringen med flyttleder, kalvningsland. 
Kommunen avser att tillgodose riksintresset dels 
genom samråd med länsstyrelsen och dels genom 
att renbruksplaner bör beaktas vid planering och 
byggande där rennäringens intressen berörs. 

Flygplatsen är av riksintresse för kommunikationer. 
Kommunen avser att tillgodose riksintresset genom 
att hänsyn tas till flygverksamhetens behov av 
hinderfrihet. 

Malmbanan, vägarna E45 och E10 samt väg 1809 
till flygplatsen är riksintresse för kommunikationer. 
Kommunen avser att tillgodose riksintressena 
genom att ny bebyggelse ska ta hänsyn till gällande 
säkerhetsavstånd och att en långsiktlig ändamåls-
enlig användning av kommunikationsstråken kan 
upprätthållas. 

Dundret omfattas av riksintresse för naturvård, 
friluftsliv och rennäringen. Dundret utgörs även 
av Natura 2000 och delar av Dundret är naturre-
servat och omfattas även av landskapssbildsskydd. 
Kommunen anser att en utveckling av turismen kan 
stärka riksintressena så länge utvecklingen stöds av 
grunderna av utpekandet.

Områden väster om tätorten omfattas av riksintresse 
för naturvård och Natura 2000. Kuolpajärvi, sydost 
om Aitik har höga naturvärden och utgör Natura 2000 
och naturreservat.  Råneälven med dess biflöden utgör 
Natura 2000-område och omfattas av riksintresse för 
naturvård. Kommunen avser att ta hänsyn till till natur-
värdena vid exploatering för att förhindra en negativ 
påverkan.

Kommunens centralorter utgör riksintresse för kultur-
miljövård, stor del av kulturmiljön kommer på sikt att 
förändras totalt genom gruvans fortsatta expansion. 
Kommunen avser att ta fram en plan för vart och hur de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska flyttas.

Övriga allmänna intressen
Muddus nationalpark (Muttos) ligger söder om tätorten.

Sydost om tätorten finns naturreservatet Ätnarova och 
norr om tätorten finns Lijná (Lina fjällurskog).  

Skoterleder finns i nära anslutning till tätorten och i ett 
större system i fjäll- och skogslandskapet.  

Vattenskyddsområde finns för huvudvattentäkten.



36   PLANFÖRSLAG

Utvecklingsmöjligheter 
All föreslagen mark- och vattenanvändning i tätort-
sområdet hanteras i den fördjupade översiktsplanen 
för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

I Gällivare ska utrymme ges för den största koncen-
trationen av bebyggelse såsom bostäder, handel, 
anläggningar och verksamheter. 

Lågfjället Dundret med dess skidanläggning är 
en viktig kvalitet i kommunen. Området är både 
tätortsnära och erbjuder goda kommunikationsmöj-
ligheter för långväga resenärer. Dundret bör därför 
ges möjlighet att utvecklas ytterligare för turism, 
sportaktiviteter och rekreation. 

Gruvorna i området bör ges möjlighet att expandera 
och utvecklas. Nya platser för bostäder, service och 
näringsverksamheter, som påverkas av gruvbryt-
ningen i Malmberget, ska ersättas på ny plats. E10 kan 
komma att påverkas av framtida expansion av Aitiks 
gruvområde. Ett reservat för alternativa vägdrag-
ningar ska beaktas vid planering och byggande.
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Bygdeområdegräns

Vattenskyddsområden

Utvecklingsområden
Utredningsområden för vindkraft. Ej 
utredda i samma omfattning som
övriga vindkraftsområden

Gruvområde

Område med fördjupad översiktsplan

Bevarandevärden

Natura 2000 älvsystem samt ytutbredning

Riksintresse väg/Prioriterat vägstråk (E10/E45)

Riksintresse järnväg/Prioriterat järnvägstråk 
(Malmbanan)

Riksintresse Rennäring

Naturreservat

Riksintresse Naturvård, Friluftsliv, Rörligt 
frilufstliv samt Obrutna fjällområden 

Riksintresse vindkraft

Kulturmiljöprogram

Laponia

Nationalpark

Riksintresse flyg

Riksintresse Värdefulla ämnen och material

Riksintresse Kulturmiljö

Utvecklingsområden där turism ska 
prioriteras

Vägutredningskorridor E10 Aitik

Förslag ny GC-väg Aitik

Utvecklingsbart järnvägsstråk
(Inlandsbanan)

Sakajärvi och Liikavaara bör av samma anledning inte 
bebyggas med ny bebyggelse.

En möjlig utökning av kapaciteten för flygplatsen ska 
beaktas vid planering och byggande.

Gällivare med sitt strategiska läge och som knutpunkt 
mellan europavägar och järnväg, ska ges förutsätt-
ningar att bli en nod för godshantering och omlastning. 

Nya fritidshusområden föreslås i anslutning till 
redan befintlig bebyggelse. Nietsak (Njiehtsakjávvre), 
Sikträsk, Saivo och Kelvajärvi är lämpliga områden för 
fritidshusbebyggelse. 

Malmbanan, E10 och E45 utgör prioriterade stråk för 
kommunikationer. Framtida utvecklingsmöjligheter 
för stråken bör beaktas vid planering och byggande i 
närområdet. Inlandsbanan bör ges möjlighet att bibe-
hållas och utvecklas. Inlandsbanan utgör dock inte ett 
av de prioriterade stråken för kommunikationer.
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REKOMMENDATIONER FÖR GÄLLIVARE TÄTORT MED 
OMLAND
Tätorten bör prioriteras vid större etableringar av bostäder, handel och övriga 
verksamheter.

Fritids- och turismanläggningarna på Dundret bör ges möjlighet att utvecklas 
ytterligare för att stärka besöksnäringen. 

En alternativ sträckning för E45 genom centrala Gällivare bör utredas för att 
skapa möjligheter för stadsutveckling.

Ny bebyggelse bör inte uppföras i Sakajärvi och Liikavaara för att inte hindra 
gruvverksamhetens utbredning i Aitik.

Bebyggelse och upplagsytor får inte hindra flygplatsen och dess fortlevnad. 
Avvikelser från regler som avser byggnaders och upplagsytors höjd ska ske i 
samråd med flygverksamheten. 

Nya områden för tätortsnära fritidshusbebyggelse bör utredas i Nietsak 
(Njiehtsakjávvre), Sikträsk, Saivo och Kelvajärvi. 

Ny bebyggelse bör främst ske inom verksamhetsområdet för VA.

Renbruksplaner bör beaktas vid planering och byggande där rennäringens 
intressen berörs.  

Sociala stråk såsom skoterleder, rastplatser, stråk för gång- och cykeltrafikanter 
m.m. bör säkerställas vid planering och byggande.

E45 genom centrala Gällivare utgör idag ett hinder 
för stadsutveckling. En framtida gruvetablering i 
Jokkmokk kan ytterligare komma att öka trafik-
mängden, varför en alternativ vägsträckning bör 
utredas. 

Gruvområdet i Aitik utgör en av kommunens största 
arbetsplatser. Kommunen bör verka för en cykelväg 
mellan tätorten och arbetsplatsen vilket även ligger 
i linje med den prioriteringsordning för trafikslag 
i tätorten som föreslås i den fördjupade översikts-
planen för tätorten. 

Vid exploatering bör ny bebyggelse i första hand 
anslutas till befintliga kommunala anläggningar för 
VA. Avloppsvatten bör tas omhand i gemensamma 
anläggningar. 

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- och 
cykeltrafik m.m. bör säkerställas vid planering och 
byggande. Det innebär här att befintliga skoter-
leder bibehålls och tydliggörs för såväl boende som 
besökare. Rastplatser  längs de sociala stråken bör 
kartläggas och tydliggöras. Likaså områden särskilt 
intressanta för kulturmiljön. Dessa tillsammans är 
potentiella besöksmål. Besöksmål, rastplatser, stråk 
etc. är mötesplatser som bidrar till en god livsmiljö 
och attraktivet. 
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LANDSByGDEN
En levande landsbygd är en viktig del för att skapa det attraktiva Gällivare. Boende på landsbygden i naturnära 
och attraktiva lägen är en kvalitet som många människor eftersträvar. Sett över hela Sverige är tätortsnära 
landsbygd attraktivt och uppvisar en växande befolkning. I Gällivares landsbygd finns täta skogar, forsar och 
sjöar samt vidsträckta myrar. Tillgången till arbete, service och goda kommunikationer är viktiga förutsätt-
ningar för att boende på landsbygden ska kunna ses som attraktiva boendealternativ. Nedan redogörs för det 
övergripande planförslaget för Gällivare kommuns landsbygd. 

Övergripande planförslag
För att uppnå de övergripande hållbarthetsmålen och 
förverkliga visionen om att bli den mest expansiva 
och attraktiva kommunen är landsbygdsutveckling en 
viktig del. 

Det som är en mötesplats i tätorten behöver inte 
nödvändigtvis vara en likadan mötesplats på lands-
bygden. På landsbygden handlar det bland annat om 
att lyfta fram,  synliggöra och utveckla rastplatser, 
utsiktsplatser, skoterleder och gång- och cykelförbin-
delser inom och mellan byar.

På landsbygden har samlande noder identifierats och 
ligger i huvudsak längs strategiska kommunikations-
stråk. Längs dessa stråk föreslås förbättrade kollektiva 
transporter mellan byar och till tätorten. 

Investeringar i kommunala gator och VA har gjorts i 
flertalet större byar. Det är viktigt att dessa investe-
ringar nyttjas och tas tillvara. Dels för att eftersträva 
minskade exploateringskostnader och samhälls-
kostnader generellt, dels för att möjliggöra för ökad 
befolkning totalt i kommunen. Detta medför en fram-
tidstro i byarna och fortsatt ökad attraktivitet. 

De satsningar som planförslaget omfattar handlar till 
stor del om samverkan i olika former. Exempel på sats-
ningar med olika samverkansformer är tillskapandet 
av kärnbyar, förbättrade förutsättningar för kollektivt 
resande och utvecklingen av kommunikationsstråk 
samt utvecklingen av gruvverksamheterna inom 
kommunen. Samverkan bör ske mellan kommunen, 
regionala och statliga myndigheter, näringsliv, andra 
intressenter och inte minst kommuninvånarna.   
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Föreslagna bygder, kärnbyar och strategiska kommunikationsstråk.

Indelning i bygder och kärnbyar
För att stödja möjligheterna för en positiv utveck-
ling på landsbygden utgår översiktsplanen från en 
indelning av kommunen i bygder. Varje bygd har en 
eller flera kärnbyar med viss service som försörjer ett 
omland med mindre byar. Uppdelningen överens-
stämmer med det arbete med lokala utvecklingsplaner 
som byarna på landsbygden själva bedrivit och utifrån 
den servicestruktur som finns idag. 

Kärnbyarna är tänkta att fungera som en nod i bygden 
där satsning på service och kommunikationer ska 
göras i första hand. En tydligare prioritering bedöms 
ge en bättre möjlighet att behålla kommersiell service 
i bygden.  Omkringliggande byar ska på så vis gynnas 
av en stark kärnby.

Följande byar är utpekade som kärnbyar i respektive 
bygd: 

Hakkas, Nattavaara, Leipojärvi/Dokkas, Skaulo/
Puoltikasvaara, Ullatti och Tjautjas. 

Bygdernas uppdelning framgår i nedanstående karta. 
Gränserna är inte exakta utan visar på ett uppskattat 
upptagningsområde för respektive kärnby.

Fjällvärden med dess anläggningar, visten och byar 
har speciella förutsättningar. I området Fjällvärlden 
ingår bland annat  Nikkaluokta, Ritsem och Stora 
Sjöfallet. Dessa platser utgör säsongsvis viktiga funk-
tioner för rekreation och besöksnäring men har ingen 
permanent service som försörjer ett omland. Platserna 
fungerar därmed inte som samlande noder som på 
landsbygden.
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Av Gällivare kommuns ca 18 500 invå-
nare bor 1/5 på landsbygden - utanför 
tätortsområdet Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle.



40   PLANFÖRSLAG

Boende 
Kommunen är positiv till att en utveckling sker på 
landsbygden och medverkar till att underlätta bostads-
byggande och utveckling av näringslivet. 

Landsbygden erbjuder boendemiljöer som saknas i 
tätortsområdet, till exempel strandnära boende eller 
boende kombinerat med hästhållning. Det finns också 
strategiska bygder där tillgången på boende är eller 
kan bli extra aktuell: Soutujärvi, Hakkas, Dokkas och 
Leipojärvi. Detta är dock beroende på den utveckling 
som sker inom gruvnäringen. Förutom satsningar i 
Malmberget kommer gruvdriften utökas i såväl Aitik 
som Svappavaara inom de närmaste 20 åren. Vid 
bostadsbrist i tätorten bör nyttjande av befintliga 
bostäder på landsbygden avvägas mot att oexploa-
terad mark tas i anspråk. Landsbygden bör därför 
utgöra ett boendealternativ till tätorten.

Totalt sett finns nära 70 oexploaterade bostads-
tomter på landsbygden. Med tanke på den rådande 
bostadsbristen i tätorten är dessa av stort värde vid  
kommunens bostadsförsörjning. Dessa bör ingå och 
utgöra en del av den kommunala markberedskapen 
för bostadsbyggande. I vissa bygder kan en åldrande 
befolkning och till viss del utflyttning bidra till att 
bostäder tillgängliggörs. Omfattningen är svår att 
uppskatta. Dessa kan även komma att fungera som 
fritidsboende.

Komplettering av bebyggelse i byar bör i första hand 
ske genom förtätning. Den ursprungliga bebyggelse-
strukturen bör utgöra vägledning vid val av lämpliga 
lägen för nya bostäder. Även närheten till kommuni-
kationsstråk och service bör beaktas.  

Service på landsbygden
Idag finns någon form av samhällsservice i kommu-
nens kärnbyar, exempelvis butik, bensinstation, skola, 
barnomsorg, äldreboende, kommunala träffpunkter, 
hälsovård och annan service. 

Ett steg för att tillgängliggöra och öka service på lands-
bygden är etableringar av servicepunkter i kärnbyarna. 

Servicepunkterna har en potential att bli en mötes-
plats med utbud av samhällservice i anslutning till 
befintliga verksamheter. Exempel på lokalisering kan 
vara i en landsbygdsbutik, bensinstation, träffpunkt, 
hembygdsgård, kommunalägd offentlig lokal, eller 
annan tillgänglig och lämplig lokal. Detta ger goda 
förutsättningar för ökad tillgänglighet till kommunal-
och övrig samhällsservice för både unga och äldre. 

För att skapa förutsättningar fortsatt tillgång på 
service bör kommunen stödja alternativa satsningar 
i form av bland annat kooperativ, hemkörning och 
shoppingturer. 

I översiktsplanen har områden lämpliga för service-
punkter pekats ut i kärnbyarna. 

Ökat kollektivt resande
För att skapa möjligheter till att utveckla landsbygden 
och ge bättre förutsättningar för bland annat personer 
utan körkort eller tillgång till bil att kunna bo kvar  
behöver kollektivtrafiken inom kommunen utvecklas. 
Det gäller i första hand till kärnbyarna i varje bygd. 

Bäst förutsättning för kollektivtrafiklinjer bedöms 
finnas längs de större vägarna E10, E45 och 394 som 
ansluter mot andra kommuner och där de regio-
nala stomlinjerna redan finns samt tågtrafik längs 
Malmbanan. På dessa relationer ska en ökad turtäthet 
eftersträvas men även alternativa former av kollektiv-
trafik ska beaktas. Utpekade kärnbyar sammanfaller 
med dessa stråk

Dagtågstrafiken är till för regionala och lokala resor. 
Utökade tågutbudet, fortsatt ökade drivmedelspriser 
samt den ökad komforten med nya fordon innebär 
troligen att det regionala resandet med tåg kommer att 
öka, exempelvis på sträckan Luleå-Gällivare-Kiruna. 
Detta skapar förutsättningar att bo på en mindre ort 
med hög livskvalité och arbeta i en annan ort.   

I översiktsplanen har strategiskt viktiga kommunika-
tionsstråk där förbättrade kollektiva resmöjligheter 
ska eftersträvas föreslagits.
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Sociala stråk
Sociala stråk är viktiga utifrån flera hållbarhetsas-
pekter. De sociala aspekterna berör folkhälsa, social 
samvaro, gemenskap, trygghet och demokrati. De 
ekologiska aspekterna berör särskilt ett mer miljövän-
ligt transportsätt. Sociala stråk avser här gång- och 
cykelvägar, skidspår, vandringsleder och skoterleder. 
Sociala stråk utgörs av i princip två olika ändamål, 
dels för transport, dels för rekreation och för att skapa 
mötesplatser. 

Genom att stimulera till rörelse i tätort såväl som på 
landsbygd främjas en ökad folkhälsa. Bl.a. minskad 
risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Vid utformning av gång- och cykelvägar bör alltid till-
gänglighet, trafiksäkerhet och trygghet beaktas. En 
typisk  bystruktur på landsbygden innehåller oftast 
en väg där alla trafikanter ska samsas om samma 
vägområde. Forskning har visat att upp till 50 procent 
av invånare på landsbygden känner sig otrygga att 
promenera längs byvägen. 

Vid planering och byggande av framtida gång- och 
cykelvägar bör smarta och kostnadseffektiva  alter-
nativ beaktas. Ambitionsnivån vid utförande bör 
anpassas till förutsättningarna på platsen.

Sociala stråk bör också beaktas utifrån ett gestalt-
ningsperspektiv. Att skapa attraktiva och estetiskt 
tilltalande stråk ökar människors rörelser och deras 
vilja att vistas i utemiljöer. 

Planförslaget föreslår viktiga sociala stråk som bör 
bibehållas och stråk som bör tillskapas. Målpunkter 
längs stråken bör kartläggas och tydliggöras. På så vis 
tillgängliggörs platser att stanna till vid, exempelvis 
rastplatser, utsiktsplatser och andra besöksvärda 
platser.  
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Övergripande sociala stråk som utgörs av befintliga skoterleder. Gång- och cykelvägar och andra 
lokala stråk syns inte i denna skala.
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Turism
Landsbygden har en stor potential att skapa fler 
arbetstillfällen inom turism. Utveckling av turism 
ska därför eftersträva att nya etableringar under-
lättas och fler arbetstillfällen skapas utifrån respektive 
bygds förutsättningar. Detta kan ske både genom 
fysisk planering, till exempel utpekandet av LIS, och 
organisatoriskt, till exempel genom samordning och 
rådgivning/företagslots.  

Turism på landsbygden bör i första utgöras av upple-
velseturism och naturturism.  I Fjällvärden utvecklas 
utöver dessa grenar även fjällturism. Upplevelseturism 
kan utgöras av organiserade jakt- och fisketurer, släd-
hundskörning och samisk kulturturism. Naturturism 
kan utgöras av vandring, skidåkning, fritidsfiske, 
norrsken eller tystnad i ”orörd natur”. 

Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS)
Kommunen kan i översiktsplanen ange områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade 
LIS-områden. Redovisningen ska vara vägledande 
när man prövar dispenser från och upphävande av 
strandskyddet.

Syftet med att redovisa LIS-områden är att stimulera 
den lokala och regionala utvecklingen. Åtgärder som 
kan komma ifråga för upphävande av eller dispens 
från strandskyddet ska ge långsiktigt och positiva 
sysselsättningseffekter eller bidra till att upprätthålla 
serviceunderlaget på landsbygden.

Kommunen kan alltså ange utpekade LIS-områden 
som ett skäl för dispens från strandskyddet. Det ska 
dock i varje enskilt fall göras en prövning om strand-
skyddets syften kan tillgodoses och att det sökta 
området är lämpligt med avseende på de grundförut-
sättningar som kommunen har fastställt.
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Översiktskarta med föreslagna områden för landsbygdsutveckling i strandnäre läge.



43    ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE

REKOMMENDATIONER FÖR LANDSByGDEN 
Förtätning bör eftersträvas vid nybyggnation. Ny bebyggelse inom bygden bör  
främst ske inom verksamhetsområdet för VA. Avloppsvatten bör tas omhand i 
gemensamma anläggningar.

Lämpliga platser i bygderna bör utredas för boende kombinerat med ytkrävande 
närings- eller fritidsverksamhet.

En översyn över gällande detaljplaner bör göras. Detaljplaner som hindrar en 
utveckling av landsbygden bör upphävas. 

Vid ny bebyggelse i strandnära lägen bör vegetationszoner i strandkanten sparas och 
dikning bör minimeras. Hänsyn ska tas till risk för ras, skred eller översvämningar.

Vid planering av nya bebyggelseområden i strandnära lägen samt ytterligare 
LIS-områden bör grundförutsättningarna och kriterierna i bilaga 3 LIS-områden 
uppfyllas.

Renbruksplaner bör beaktas vid planering och byggande där rennäringens intressen 
berörs.  

Områden som anses lämpliga för LIS återfinns 
som bilaga till översiktsplanen och bedömningarna 
baseras delvis på information i översiktsplanen och 
dess underlag. Föreslagna LIS-områden redovisas 
mer i detalj i LIS-bilagan och i följande avsnitt i 
planförlaget. För att få en övergripande bild av reso-
nemang och ställningstaganden mot andra intressen 
ska bilagan läsas tillsammans med översiktsplanen. 
Avseende LIS definieras hela kommunen förutom 
tätortsområdet Gällivare-Malmberget-Koskullskulle 
som landsbygd.

Strategier för utpekande av LIS-områden
• Hela kommunen är indelad i bygder med kärn-

byar där offentlig och kommersiell service ska 
prioriteras. Genom att peka ut LIS-områden i 
anslutning till kärnbyarna skapas förutsättningar 
för bibehållen eller utökad service.

• Prioriterade stråk för kollektiva transporter med 
buss eller tåg ska tillgängliggöra och levandegöra 
landsbygden. Nya etableringar av bostäder och 
verksamheter i anslutning till dessa stråk skapar 
ett ökat underlag för kollektivtrafik.

• LIS-områden för turism ska stärka befintliga 
turistetableringar och möjliggöra nya etableringar 
och därmed skapa förutsättningar för fler arbets-
tillfällen och ett breddat näringsliv i kommunen.
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Förutsättningar
Hakkas ligger cirka 50 kilometer söder om Gällivare  
tätort längs väg E10. I Hakkasbygden bor det cirka 
700 personer varav  ungefär 400 bor i Hakkas. Hakkas 
är kommunens största by mätt i invånarantal. Den 
största åldersgruppen är 50 år och äldre. 

Sevärdheter och besöksmål
Hakkasfallet i Skrövån, cirka 7 kilometer söder om 
Hakkas är en sevärdhet väl värd att besöka. Besökare 
kan vandra på leder längs fallen och övernatta i en 
skogskoja. Längst i öster i Hakkasbygden ligger det 
natursköna Linafallet. Det är ett av Norrbottens 
högsta vattenfall med cirka 16 meters fallhöjd. 

I byn Hakkas finns anrika kulturbyggnader, bland 
annat Bygdegården och ABF-huset, som båda tidigare 
nyttjades som skolor. 

Bostäder
Nuvarande trend visar en efterfrågan på boende i 
Hakkas, samtidigt som det råder brist på tillgång till 
bostäder. Särskilt stor är efterfrågan på enfamiljshus.  

Flera av de mindre byarna i bygden har idag endast ett 
fåtal åretruntboende. På somrarna ökar antalet invå-
nare med fritidsboende. 

Gällivare kommun äger tomtmark i byn Hakkas vilka 
samtliga är obebyggda anslutna till kommunalt vatten 
och avlopp. Gällande detaljplan medger bostad- och 
industriändamål.

HAKKASByGDEN
Hakkasbygden innefattar bland annat byarna: 

Hakkas, Björkberget, Kattån, Mukkavaara, 
Mäntyvaara, Palohuornas, Purnu, Raatukkavaara, 
Sadjem, Sammakko, Lillberget, Sangervaara, 
Satter, Skröven, Storberget, Torasjärvi, Torrivaara, 
Norsivaara och Yrttivaara. 

Hakkasbyggden

Luleå

Gällivare

Sadjem

Kattån

Mäntyvaara

Mukkavaara

Torrivaara

Torasjärvi

Särkivaara

Norsivaara

Storberget

Björkberget

Sangervaara

Lillberget Sammakko

Hakkas

Purnu

Satter

Skröven

YrttivaaraPalohuornasRaatukkavaara

Linafallet



45    ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE

Skola och förskola
Skolan som finns i Hakkas är en central punkt 
i byn. Undervisning sker till skolbarn i årskurs 
förskoleklass(f6)-9. Elevunderlaget har minskat under 
senare år. Skolan omfattar även barn som är bosatta i 
Nattavaara- och Ullattibygden samt skolbarn i årskurs 
7-9, bosatta i Dokkas- och Leipojärvibygden. 

Skolan ligger centralt i Hakkas by i närheten av ett 
badhus. Skolbyggnaden har potential att utvecklas till 
en mer flexibel byggnad för fler funktioner än skola. 

Det finns en förskola i anslutning till skolan.

Service
I Hakkas finns en lanthandel med bland annat 
apoteks- post- och systembolagsombud. Det finns 
även en bensinstation och ett badhus. Samtliga funk-
tioner ligger samlat centralt i byn. 

I Hakkas finns en caféverksamhet som bedrivs av byns 
idrottsförening. Det finns också ett vandrarhem som 
Bygdegården har. 

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i Hakkas, 
Samakko och Skröven med kapacitet för fler anslutna. 
I Mäntyvaara och Palohuornas finns kommunalt 
vatten. I övriga byar saknas kommunala anläggningar 
för vatten och avlopp.  

Kommunikationer
Närhet till väg E10  ger goda kommunikationsmöj-
ligheter. Kollektivtrafiken har i nuläget en begränsad 
turtäthet. Det innebär bland annat att gymnasieelever 
saknar en linje anpassad för studiependling mellan 
Hakkas och Gällivare. Hållplatsen för kollektivtra-
fiken ligger längs med väg E10.   

Fritid och friluftsliv
Förenings- och friluftslivet utgör ett viktigt element 
för invånarna i Hakkasbygden. Här finns bland annat 
olika idrottsverksamheter, en skoter-, hembygd-, 
fiske-, jaktvårds- och skytteförening.  I Hakkas finns 
även ett av kommunens badhus och bygdegård.

Hakkasbygden är rik på sjöar och vattendrag. 
Linaälven och Ängesåns biflöde, Skrövån har en rik 
fiskfauna med bland annat lax och öring. Vidsträckta 
myr- och våtmarker täcker stora delar av bygden och 
är populära platser för bärplockning. 

Näringsliv
Företagsamheten i bygden är stor med en variation 
av olika kompetenser inom diverse branscher, bland 
annat jord- och skogsbruk, renskötsel, byggnads, 
handel, service och tjänster samt transport. Många av 
bygdens invånare jobbar även inom gruvnäringen.

Skolverksamheten är den största arbetsplatsen i 
bygden.

Riksintressen
Hela bygden utgör åretruntmarker för renskötsel 
och är av riksintresse för rennäringen, vilket inne-
fattar bland annat flyttleder, svår passage, vinter- och 
sommarbete, samt kärnområden. Kommunen avser 
att tillgodose riksintresset dels genom samråd med 
länsstyrelsen och dels genom att renbruksplaner bör 
beaktas vid planering och byggande där rennäringens 
intressen berörs. 

Väg E10 som ligger i nära anslutning till Hakkas 
väster om byn, är av riksintresse för kommunikation. 
Kommunen avser att tillgodose riksintresset genom att 
ny bebyggelse ska ta hänsyn till gällande säkerhetsav-
stånd och att en långsiktig ändamålsenlig användning 
av vägen kan upprätthållas. 

Linaälven med tillhörande biflöden är av riksin-
tresse för naturmiljön tillika Natura 2000-område. . 
Kommunen avser att ta hänsyn till naturvärdena vid 
exploatering för att förhindra en negativ påverkan.

Övriga allmänna intressen
Naturreservat finns vid Hippatj, Talvirova, Linafallet 
och Linarova. 

Värdefulla våtmarker i den näst högsta klassen (VMI) 
finns nordost om Hakkas by. 

Vattenskyddsområden finns i byarna Hakkas, 
Sammakko, Skröven, Palohuornas och Mäntyvaara. 
Väg E10 ligger inom vattenskyddsområdet i Hakkas. 

Rautavuoma mellan Hakkas och Yrttivaara utgör 
kommunens torvtäkt där Gällivare energi har 
brytningskoncession. 
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Utvecklingsmöjligheter
Hakkas utgör den samlande noden för bygden. Här 
bör offentlig såväl som kommersiell service upprätt-
hållas och utvecklas. En servicepunkt bör också 
finnas. Minst en mötesplats bör upprätthållas för att 
främja gemenskap, trygghet, demokrati etc. Denna 
kan utgöras av en servicepunkt i Hakkas by. 

Vid planering och byggande bör möjligheten till förtät-
ning beaktas. Exempelvis genom att i första hand 
bygga inom verksamhetsområde för VA, nyttja oexplo-
aterade tomter samt att nyttja befintlig infrastruktur. 
Närheten till Aitik innebär en möjlig utbyggnadspo-
tential med ett behov av nya bostäder. 

I bygden bör det finnas möjlighet till etablering av 
olika verksamheter i syfte att skapa arbetstillfällen och 
inflyttning. Det skapar underlag för service i Hakkas. 
Näringslivs- och turistisk verksamhet ska i första hand 
ges utrymme i Sammakko och vid Linaälven. Enstaka 
etableringar för turistisk verksamhet och friluftsliv ska 
ges utrymme vid Linafallet. Vid Linaälven ska anlägg-
ningar för turism prioriteras. Utredningsområde 
för vindkraft föreslås i Aksuvaara, Niskavaara, 
Rapasvaara och Särkivaara. 

I utpekade LIS-områden i Sammakko finns fritids-
husbebyggelse. Dessa områden får förtätas och 
omvandlas från fritidshus till permanentbostäder. Ny 
fritidshusbebyggelse bör planeras i första hand i utpe-
kade LIS-områden vid Linaälven, vid Sammakkojärvi 
eller i anslutning till befintlig bebyggelse i Sammakko. 

Kollektivtrafik bör gå genom byn Hakkas för att till-
skapa en säker trafikmiljö och öka tillgängligheten 
för alla. En väderskyddad busshållsplats bör ges 
utrymme centralt i byn för att på så vis kunna utgöra 
en mötesplats.

Framtida utvecklingsmöjligheter för E10 bör beaktas 
vid planering och byggande i närområdet av vägen. 

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- och 
cykeltrafik m.m. bör säkerställas vid planering och 
byggande. För bygden innebär det att befintliga 
skoterleder bibehålls och tydliggörs för såväl boende 
som besökare. Rastplatser  längs de sociala stråken bör 
kartläggas och tydliggöras. Likaså områden särskilt 
intressanta för kulturmiljön. Dessa tillsammans är 
potentiella besöksmål. Besöksmål, rastplatser, stråk 
etc. är mötesplatser som bidrar till en god livsmiljö i 
bygden och till attraktivet. 
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REKOMMENDATIONER FÖR HAKKASByGDEN 
Rekommendationer som gäller generellt för landsbygden ska beaktas. 

Servicepunkt bör lokaliseras i Hakkas by.

Ny bebyggelse bör i första hand ske genom förtätning eller i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Olika upplåtelseformer och boendealternativ bör beaktas vid planering 
och byggande.  

Kollektivtrafik  bör gå centralt genom Hakkas by för att tillskapa en mer säker trafik-
miljö och öka tillgängligheten för unga och äldre. 

Omvandling av fritidshusbebyggelse får ske vid utpekade LIS-områden i Sammakko.  
Ny fritidshusbebyggelse får tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse vid 
Linaälven, vid sjön Sammakkojärvi eller i anslutning till befintlig bebyggelse i 
Sammakko inom utpekade LIS-områden.  

Anläggningar för näringslivet och turism får tillkomma i Sammakko och vid 
Linaälven inom utpekade LIS-områden. Enstaka etableringar för turistisk verk-
samhet och friluftsliv ska ges utrymme vid Linafallet.

Sociala stråk såsom skoterleder, rastplatser, stråk för gång- och cykeltrafikanter 
m.m. bör säkerställas vid planering och byggande.
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Förutsättningar
Nattavaara ligger ungefär 70 kilometer sydväst om 
tätorten och är belägen på en sydslutning med omkring-
liggande odlingslandskap och utgörs av en värdefull 
kulturmiljö. Kärnbyn omfattas av Nattavaara by till-
sammans med Nattavaara station, vilka sammanbinds 
av väg 818. Det bor idag drygt 300 personer i bygden, 
de flesta i kärnbyn.  

Nattavaarabygden är ett skogslandskap med många 
sjöar, myrar, vattendrag och ängsmarker. 

Sevärdheter och besöksmål
Nattavaarabygden är känd för den årliga konst-
utställningen som anordnas på sommaren i den 
tidigare skolan i Sarvisvaara, numera konstnären 
Erling Johanssons ateljé. 

Ett annat välkänt besöksmål är Malmens väg som 
är en 21 mil lång historisk vinterled som passerar 
bygden. Malmens väg användes som en transportled 
för malm från Malmberget till kusten mellan åren 
1774 och 1882. 

En mil nordost om Nattavaara vid sjön Saarijärvi finns 
ett område med urskogsartad tallskog med omkring 
500 år gamla tallar. 

Bygden erbjuder stora sammanhängande områden  
med naturreservat. Råneälven är Sveriges största 
skogsälv. Söder om Nattavaara längs väg 815 finns 
Polcirkelportalen. 

Bostäder
Kommunen äger mark inom bygden. Planlagda och 
avstyckade tomter för bostadsändamål saknas. 

NATTAVAARAByGDEN
Nattavaara anlades av en finsk nybyggare på 1670- 
talet. Byn expanderade som mest under 1800- talets 
första decennier och har sedan 1740-talet varit en 
viktig knutpunkt för malmtransporter till kusten. 
I samband med att Malmbanan byggdes i slutet av 
1800-talet etablerades stationssamhället Nattavaara 
cirka 5 kilometer från den ursprungliga byn. 

Nattavaarabygden innefattar byarna:

Nattavaara by, Nattavaara station, Kilvo, Harrejaur, 
Urtimjaur, Rutna, Solberget, Sarvisvaara, Mårdsel, 
Pålkem, Vuottas, Storsaivis, Suobbat, Lillsaivis och 
Flakaberg. 
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Skola och förskola
Skola saknas i Nattavaara, barnen hänvisas till Hakkas 
skola, fyra mil från Nattavaara. Det finns pedagogisk 
omsorg (tidigare familjedaghem) för barn i åldrarna 
1-5 år. 

Service
Sedan 1990-talet bedriver Hembygdföreningen en 
aktiv bygdegård med bland annat boende, mindre 
konferenser och arrangemang. I Nattavaara finns 
bensinstation och livsmedelsaffär som drivs i form av 
ekonomiska föreningar. 

Vatten och avlopp
I Nattavaara, Mårdsel och Pålkem finns kommunalt 
vatten och avlopp med kapacitet för fler anslutna. 
I övriga byar saknas kommunala anläggningar för 
vatten och avlopp.

Kommunikationer
Nattavaara och Gällivare trafikeras dagliven av kollek-
tivtrafik.  Regional tågtrafik på Malmbanan passerar 
Nattavaara både norrut mot Narvik samt söderut mot 
Stockholm och Göteborg. Stationsläget i Nattavaara 
skapar därför tillgång till kollektivt resande mellan 
byn och tätorten.  

Fritid och friluftsliv
Det finns ett flertal föreningar i bygden, bland annat 
hembygdsföreningen, Nattavaara Akademin Konst 
och kultur, jaktvårds-, skoter- och fritids- samt Folkets 
husföreningar. 

Besökare lockas främst till bygden för naturupple-
velser och dess goda möjligheter till jakt, fiske och 
skoteråkning. Genom  Nattavaara rinner älvarna Råne 
älv och Venetjoki. Älvarna är välbesökta fiskevatten 
med rika fiskpopulationer. 

Näringsliv
I bygden finns ett mindre antal företag inom bland 
annat tillverkning, byggnads, renskötsel, handel, 
hälsovård, turism, skogsbruk och företagstjänster. 
I Solberget, några kilometer sydost om Nattavaara 
bedrivs turistverksamhet.

Riksintressen
Malmbanan genom bygden är av riksintresse för 
kommunikation. Kommunen avser att tillgodose riks-
intresset genom att ny bebyggelse ska ta hänsyn till 
gällande säkerhetsavstånd och att en långsiktig ända-
målsenlig användning av järnvägen kan upprätthållas. 

Råne älv samt tillhörande biflöden tillhör Natura 2000 
och är av riksintresse för naturvård. Råne älv rinner 
norr om Nattavaara station och söder om Nattavaara 
by. Kommunen avser att ta hänsyn till naturvärdena 
vid exploatering för att förhindra en negativ påverkan.

Större delen av bygden berörs av riksintresse för 
rennäringen, med bland annat flyttleder, kärnom-
råden, sommar- och vinterbete och svåra passager. 
Hela bygden utgör mer eller mindre åretruntmarker 
för renskötsel. Kommunen avser att tillgodose riksin-
tresset dels genom samråd med länsstyrelsen och dels 
genom att renbruksplaner bör beaktas vid planering 
och byggande där rennäringens intressen berörs. 

Inom bygden finns flera områden utpekade som riks-
intresse för vindkraft. Kommunen avser att tillgodose 
vissa av riksintresseområdena i bygden genom att på 
markanvändningskartan pekat ut dessa som lämpliga 
för vindbruk. 

Övriga allmänna intressen
Inom Nattavaarabygden finns områden med höga 
natur- och kulturvärden. Tre naturreservat finns inom 
bygden; Granlandet, Pellokielas och Päivävuoma. 

En stor del av den omkringliggande marken består 
av myr- och våtmarker. Söder om Nattavaara finns 
våtmarksområden med höga naturvärden, enligt 
senaste våtmarksinventeringen. Här finns också ett 
större sammanhängande naturreservat, till stor del 
myrskydd.  

Nattavaara by är en typisk lidby och ingår i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och har ett beva-
randeprogram för odlingslandskapet. Bystrukturen 
är välbevarad och kulturmiljön har klass 1, högsta 
skyddsvärde.  

Vattenskyddområden finns i Nattavaara by, Nattavaara 
station, Mårdsel och Pålkem. 
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Utvecklingsmöjligheter
Nattavaara utgör den samlande noden för bygden. Här 
bör offentlig såväl som kommersiell service upprätt-
hållas och utvecklas. En servicepunkt bör också finnas. 
Minst en mötesplats bör upprätthållas för att främja 
gemenskap, trygghet, demokrati etc. och kan utgöra 
en del av servicepunkten. 

Nattavaara utgörs av två huvudsakliga bebyggelseom-
råden. Både fysiska och strukturella åtgärder såsom 
mötesplatser eller organiserade aktiviteter, bör vidtas 
för att minska det upplevda avståndet mellan de båda 
delarna. 

Andra sociala stråk såsom skoterleder bör säkerställas 
vid planering och byggande. Befintliga skoterleder 
bör bibehållas och tydliggöras för såväl boende som 
besökare. Rastplatser  längs de sociala stråken bör 
kartläggas och tydliggöras. Här finns många besöksmål  
som bör synliggöras. Likaså områden särskilt intres-
santa för kulturmiljön.  
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i strandnära läge

Riksintresse Naturvård och Friluftsliv

Riksintresse Rennäring

Kulturmiljöprogram

Butiker och drivmedel
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Områden utpekade som lämpliga 
för vindkraft

Utvecklingsområden där turism ska 
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I bygden bör utrymme ges till etableringar för verk-
samheter inom turism och stärkt friluftsliv. Särskilt 
viktiga områden för dessa ändamål är Solberget och 
Polcirkelportalen.    

Bostäder och anläggningar för turism bör prioriteras i 
utpekat LIS-område. Hänsyn till vattenskyddsområde 
ska tas vid exploatering. 

Bebyggelse i strandnära läge ska beakta tillgänglig-
heten till strandområdena genom att säkerställa släpp 
mellan bebyggelsen. Tillkommande bebyggelse ska i 
första hand lokaliseras i anslutning till befintlig bebyg-
gelse och bör inte ta odlingslandskapet i anspråk. 

Vid planering och byggande i Nattavaara by bör 
bystrukturen beaktas då den har ett högt skydds- och 
bevarandevärde ur ett kulturmiljöhänseende. 

Malmbanan genom Nattavaara är viktig för regionala 
transporter. Vid planering och byggande ska järn-
vägen beaktas för dess framtida utveckling. 

Vindkraft föreslås i södra delen av bygden, vid 
Suoineåive, Suobbatvare. 

Polcirkelportalen
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REKOMMENDATIONER FÖR NATTAVAARAByGDEN 
Rekommendationer som gäller generellt för landsbygden ska beaktas. 

Förtätning och ny bebyggelse bör ske i anslutning till befintlig bebyggelse och inte-
greras med den befintliga strukturen så att inte den värdefulla kulturmiljön påverkas 
negativt. Hänsyn bör också tas till det skyddade området för odlingslandskapet. 

Servicepunkt bör lokaliseras i någon av kärnbyarna. 

Både fysiska och strukturella åtgärder såsom mötesplatser eller organiserade aktivi-
teter, bör vidtas i kärnbyarna.  

Bostäder eller anläggningar för turism ska prioriteras inom LIS-området i Nattavaara 
by. Hänsyn ska tas till vattenskyddsområdet. 

I bygden bör utrymme ges till etableringar för verksamheter inom turism vid 
Solberget och Polcirkelportalen.    

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- och cykeltrafikanter m.m. bör säker-
ställas vid planering och byggande.

Vindkraft föreslås vid Suoineåive och Suobbatvare.
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Förutsättningar
Dokkas ligger ungefär fyra mil öster om tätorten och 
utgör tillsammans med Leipojärvi bygdens kärnby.  
Leipojärvi- och Dokkasbygden ligger nedan odlings-
gränsen i ett skogsland med barrskog, myrar, sjöar 
och rinnande vatten. 

Flera av de mindre byarna i bygden har idag endast ett 
fåtal åretruntboende. På somrarna ökar antalet invå-
nare med fritidsboende. 

I bygden bor totalt drygt 500 personer. De mindre 
byarna i bygden visar en trend med minskad befolk-
ning medan Dokkas och Leipojärvi har ökat något. 

Sevärdheter och besöksmål
Strax norr om Dokkas ligger naturreservatet 
Jerttalompolo som är en fågelsjö. 

I bygden finns ett aktivitetscenter, Arthur Leidgren 
center, som vänder sig till naturintresserade. 

Bostäder
I Mettä Dokkas finns detaljplanelagd mark som år 
2013 erbjöd 13 lediga bostadstomter för avstyckning 
och två lediga tomter för industriändamål. Kommunen 
äger all mark. 

Skola och förskola
I Mettä-Dokkas finns förskola och en grundskola för 
barn i årskurs f6-6. 

Service
Kommersiell service saknas i bygden idag.

DOKKAS OCH LEIPOJÄRVIByGDEN
De flesta av byarna i bygden grundades från mitten av 
1700-talet och in på 1800-talet. Purnuvaara sägs ha 
använts som fångsplats  av ryssar för nästan 300 år 
sedan.  

Dokkas och Leipojärvibygden utgörs av byarna:

Dokkas, Mettä-Dokkas, Alavaara, Ampiaslantto, 
Purnuvaara, Leipojärvi, Markitta, Nilivaara, 
Vettasjärvi, Kääntöjärvi, Keskijärvi och Granhult. 
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Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i Dokkas, 
Leipojärvi, Markitta och Nilivaara med kapacitet för 
fler anslutna. I Vettasjärvi finns ett kommunalt vatten-
verk. I övriga byar saknas kommunala anläggningar 
för vatten och avlopp.

Kommunikationer
Leipojärvi och Dokkas ligger längs väg 394 mot Pajala 
samt med god förbindelse till väg E10. Närheten till 
Aitik och tätorten innebär goda möjligheter till dags-
pendling mellan bostaden och  arbetsplatsen. 

Kärnbyarna ligger nära E10 med daglig kollektivtrafik 
mot Gällivare och Luleå och längs väg 394 med dagliga 
turer mot Pajala.

Leipojärvi är bredbandsanslutet med fiber till Gällivare 
stadsnät. 

Fritid och friluftsliv
Bygden är rik på fiskevatten, bärskogar och områden 
för fågelskådning. Skoterleder finns om vintern 
och på sommaren en 12 kilometer lång cykelled, 
Kääntöjokileden. I närheten av byn Kääntöjärvi finns 
populära fiskevatten. 

Bygden har ett rikt föreningsliv och i flera byar finns 
en samlingsgård eller bygdegård. 

Lokaler i skolan används kvällstid för fritidsaktivi-
teter, till exempel handarbete.

Näringsliv
I bygden bedrivs bland annat skogsförvaltning, jord-
bruk, renskötsel, handel, turism och företagstjänster. 
I bygden finns också företag som driver uppfödning 
av hästar.  
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Riksintressen
Större delen av bygden berörs av riksintresse för rennä-
ringen med svår passage, rastbeten, kärnområden och 
flyttleder. Hela området utgörs av åretruntmarker för 
renskötsel. Kommunen avser att tillgodose riksin-
tresset dels genom samråd med länsstyrelsen och dels 
genom att renbruksplaner bör beaktas vid planering 
och byggande där rennäringens intressen berörs. 

Linaälven är riksintresse för naturmiljö och Natura 
2000. Kommunen avser att ta hänsyn till naturvär-
dena vid exploatering för att förhindra en negativ 
påverkan.

Väg E10 som ligger i nära anslutning till Leipojärvi 
och Dokkas är av riksintresse för kommunikation. 
Kommunen avser att tillgodose riksintresset genom att 
ny bebyggelse ska ta hänsyn till gällande säkerhetsav-
stånd och att en långsiktig ändamålsenlig användning 
av vägen kan upprätthållas. 

Övriga allmänna intressen
Jerttalompolo, Tunturit, Puolva och Vettasrova utgör 
naturreservat i bygden.  

Vattenskyddsområden finns i Leipojärvi, Dokkas, 
Nilivaara, Markitta och Vettasjärvi. 

Utvecklingsmöjligheter
Dokkas och Leipojärvi utgör tillsammans den 
samlande noden för bygden. Här ska offentlig såväl 
som kommersiell service upprätthållas och utvecklas. 
En servicepunkt bör också finnas här. 

Minst en mötesplats bör upprätthållas för att främja 
gemenskap, trygghet, demokrati etc. och kan utgöra 
en del av servicepunkten. 

Inom utpekat LIS-område vid sjöarna Iso 
Koskamajärvi  och Silmäpuoli i Mettä Dokkas samt 
vid sjön Ala-Leipojärvi i Leipojärvi  får ny bebyggelse 
för permanent- eller fritidsboende tillkomma. Ny 
bebyggelse bör i första hand tillkomma i anslutning 
till befintlig bebyggelse.
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Förtätningsområde

394

E10
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Inom utpekat LIS-område vid sjön Ala-Leipojärvi 
får också anläggningar som ger fler arbetstillfällen 
förekomma. 

Inom utpekat LIS-område för Linaälven prioriteras 
fritidsboende eller anläggningar för turism eller 
stärkt friluftsliv. Tillkommande bebyggelse ska vara 
begränsad och i första hand lokaliseras i anslutning 
till befintlig bebyggelse på älvens norra sida. Väster 
om bron föreslås ett mindre LIS-område som i första 
hand avses för turism.

Inom utpekat LIS-område i Vettasjärvi, fem mil norr 
om kärnbyarna får etableringar av fritidshus eller 
anläggningar för turism tillkomma. Dessa bedöms 
bidra till bibehållen eller utvecklad service framförallt 
i kärnbyarna men även i de angränsande kommu-
nerna Kiruna och Pajala. Tillkommande byggnader 
ska i första hand lokaliseras till befintlig bebyggelse 
och bör inte ta odlingslandskapet i anspråk. 

Framtida utvecklingsmöjligheter för E10 och väg 394 
bör beaktas vid planering och byggande i närområdet 
av vägarna. 

Dokkas

Alavaara

Mettä Dokkas

Linaälven

Linaälven

Pannijärvi

Dokkassjön

Särkijärvi

Raitisjärvi

Iso Koskamajärvi

Pikku-Koskamajärvi
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Vattenskyddsområde

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Sociala stråk

Viktiga väg- och järnvägsstråk

Förtätningsområde

394

Jerttalompolo

Silmäpuoli

Vid fortsatt planering och byggande måste riskerna 
vid eventuellt dammbrott i Aitik utredas. 

Vindkraft föreslås på Porotunturi, Ristitunturi, 
Pilivarto, Mänty Sovasvaara, Ämnesvaara samt 
Miesvaara.   

Sociala stråk såsom skoter- och vandringsleder, stråk 
för gång- och cykeltrafik m.m. bör säkerställas vid 
planering och byggande. För bygden innebär det att 
utrymme för ny gång- och cykelförbindelse ska reser-
veras mellan Mettä Dokkas och Leipojärvi. Befintliga 
skoterleder bibehålls och tydliggörs för såväl boende 
som besökare. Rastplatser  längs de sociala stråken 
bör kartläggas och tydliggöras. Besöksmål, rastplatser, 
stråk etc. är mötesplatser som bidrar till en god livs-
miljö i bygden och till attraktivet. 
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REKOMMENDATIONER FÖR DOKKAS OCH LEIPOJÄRVIByGDEN 
Rekommendationer som gäller generellt för landsbygden ska beaktas. 

Servicepunkt bör lokaliseras i någon av kärnbyarna.    

Ny bebyggelse för åretrunt- och fritidsboende får tillkomma inom utpekade 
LIS-områden vid sjöarna Iso Koskamajärvi och Silmäpuoli samt vid Ala-Leipojärvi. 

Fritidshusbebyggelse och anläggningar för turism får tillkomma inom LIS-området 
i Vettasjärvi. 

Bostäder och anläggningar för fler arbetstillfällen får tillkomma inom LIS- området 
i Leipojärvi. 

Fritidshusbebyggelse samt anläggningar för turism eller stärkt friluftsliv får till-
komma i begränsad skala inom LIS-området vid Linaälven. 

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- och cykeltrafik m.m. bör säkerställas 
vid planering och byggande.

Vindkraft föreslås på Porotunturi, Ristitunturi, Pilivarto, Mänty Sovasvaara, 
Ämnesvaara samt Miesvaara.
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SOUTUJÄRVIByGDEN
Den första bebyggelsen uppfördes på udden 
Soutuniemi i sjön Soutujärvi i mitten av 1600-talet. 
I samband med det laga skiftet för ungefär 100 år 
sedan flyttades bebyggelsen till byarna Skaulo och 
Puoltikasvaara som utgör kärnbyarna i bygden. 

Soutujärvibygden innefattar byarna: 

Skaulo, Puoltikasvaara, Moskojärvi, Neitisuando, 
Killinge, Lappeasuando, Avvakko, Fjällåsen och 
Kaitum.  

Förutsättningar
Soutujärvibygden ligger cirka 45 kilometer norr 
om Gällivare. Kärnbyarna omfattas av Skaulo och 
Puoltikasvaara vilka sammanbinds av E10/E45. 
Bygden präglas av sina många sjöar och vattendrag, 
med sjön Soutujärvi centralt belägen. Det bor idag 
drygt 400 personer i bygden.

Sevärdheter och besöksmål
I området finns både Lijná och Gáidum (Lina och 
Kaitum fjällurskog). Dessa ingår som länkar i den 
kedja av naturreservat som ligger längs fjällranden 
och domineras av vidsträckta barrskogar och fjäll-
björkar. Skogen är till stor del urskogsartad. 

Kärnbyarna Skaulo och Puoltikasvaara läge i anslut-
ning till E10 kan bli en utgångspunkt för storslagna 
naturupplevelser, friluftsliv och fiske. 

Killinge är utgångspunkten för en stor del av fisketu-
rismen i bygden. Kaitumälven är världskänt för sitt 
fiske.  

Bostäder
Stora delar av Skaulo och Puoltikasvaara är detalj-
planelagda. I Skaulo finns ett planlagt område med 
tomter som inte har avstyckats.  

Skola och förskola
I Puoltikasvaara finns förskola och skola för skolbarn 
i årskurs f6-6.
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Service
I kärnbyarna Skaulo och Puoltikasvaara finns en 
livsmedelsbutik med systembolags-, post- och 
apoteksombud samt ett bageri och konditori. I bygden 
finns även handelsträdgård, långtidsboende för vecko-
pendlare och ett antal turistanläggningar.

Vatten och avlopp
I Skaulo och Puoltikasvaara finns kommunalt vatten 
och avlopp med kapacitet för fler anslutna. I övriga 
byar saknas kommunala anläggningar för vatten och 
avlopp. 

Kommunikationer
Väg E10/E45 går genom Moskojärvi, Avvakko, 
Lappesuando, Skaulo och Puoltikasvaara. Skaulo och 
Puoltikasvaara trafikeras dagligen av kollektivtrafik 
till Gällivare och Kiruna. 

Från Skaulo går även en efterfrågestyrd buss till de 
mindre byarna en gång i veckan. 

Kaitum nås via tåg.

Fritid och friluftsliv
Bygden präglas av sina många sjöar och vattendrag, 
med bland annat sjön Soutujärvi. Fisket är rikt och 
idkas både sommar och vinter, men även jakt och 
andra naturupplevelser finns det gott om.

Det finns fritidsanläggningar samt skoterleder och 
raststugor. 

Bygden har ett rikt föreningsliv, bland annat jaktklubb, 
idrotts-, skoter-, hembygds-, fiskevårdsområdes- och 
Folkets Husföreningar. 

Soutujärvibygden har ett gott samarbetet mellan 
byarna och en mängd aktiviteter som byarna bedriver 
och planerar. Två exempel är Kaamosfirandet i januari  
”Mörkrets högtid”, som firas med fackeltåg, fika, sång, 
uppvisningar och islyktor, samt under sommaren med 
Myrslåttern, då myrarna slås traditionsenligt med lie.

Näringsliv
I bygden bedrivs bland annat skogsförvaltning, jord-
bruk, renskötsel, handel, turism och tjänsteföretag.  

Riksintressen
Väg E10/E45 och Malmbanan som går genom bygden 
är av riksintresse för kommunikationer. Kommunen 
avser att tillgodose riksintresset genom att ny bebyg-
gelse ska ta hänsyn till gällande säkerhetsavstånd 
och att en långsiktigt ändamålsenlig användning av 
kommunikationsstråken kan upprätthållas. 

Kaitum och Lina fjällurskogar samt Puolva och 
Keikkamavuoma är Natura 2000 områden och 
omfattas av riksintresse. Kommunen avser att ta 
hänsyn till naturvärdena vid exploatering för att 
förhindra en negativ påverkan.

Området i anslutning till Kaitumälven omfattas av 
riksintresse för rörligt friluftsliv och för naturvård. 
Kommunen avser att ta hänsyn till naturvärdena vid 
exploatering för att förhindra en negativ påverkan.

Stora delar av området omfattas även av riksintresse 
för rennäringen. Kommunen avser att tillgodose riks-
intresset dels genom samråd med länsstyrelsen och 
dels genom att renbruksplaner bör beaktas vid plane-
ring och byggande där rennäringens intressen berörs. 

Kalix älv utgör riksintresse för yrkesfisket. Kommunen 
avser att ta hänsyn till riksintresset.

Gáidum (Kaitum fjällurskog) och Killinge omfattas 
av länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Kaitum utgör 
även riksintresse för kulturmiljövård. Kommunen 
avser att ta hänsyn till naturvärdena vid exploatering 
för att förhindra en negativ påverkan.

Övriga allmänna intressen
Lijná (Lina fjällurskog), Gáidum (Kaitum fjällurskog)  
och Puolva är även naturreservat. 

Vattenskyddsområden finns i Skaulo och 
Puoltikasvaara.

Kaamosfirandet i byn.
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Utvecklingsmöjligheter
Skaulo och Puoltikasvaara utgör tillsammans den 
samlande noden för bygden. Här bör offentlig såväl 
som kommersiell service upprätthållas och utvecklas. 
En servicepunkt bör också finnas här.  

Minst en mötesplats bör upprätthållas för att främja 
gemenskap, trygghet, demokrati etc. och kan utgöra 
en del av servicepunkten. 

Skaulo och Puoltikasvaara utgör två tyngdpunkter i 
bygden. Både fysiska och strukturella åtgärder såsom 
mötesplatser eller organiserade aktiviteter, bör vidtas 
för att minska det upplevda avståndet mellan de båda 
byarna.

Närheten till gruvan i Svappavaara innebär en möjlig 
utbyggnadspotential med ett behov av nya bostäder 
i bygden. Ny bostadsbebyggelse bör  därför i första 
hand lokaliseras till kärnbyarna Puoltikasvaara 
och Skaulo. Oexploaterade tomter bör prioriteras. 
Tillfälligt boende för veckopendlare bör kunna lösas 
genom mindre lägenheter i befintliga byggnader eller 
genom tillägg. 
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Kulturmiljöprogram

Utvecklingsområden där turism ska 
prioriteras

Butiker och drivmedel

Grundskola

För att få översikt över utpekade LIS-områden, se 
LIS-bilagan.

Permanent - och fritidshusboende får förekomma  
inom utpekade LIS-områden i Soutujärvi östra och 
Sulajärvi. Ny bebyggelse bör framförallt tillkomma 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Vid Sulajärvis 
östra delar saknas kommunalt verksamhetsområde 
för VA, varför endast fritidshus bör tillkomma där.

Fritidshusbebyggelse är lämpligt inom LIS-områdena 
i Soutujärvi västra, Kivijärvi/Moskojärvi, Hartijärvi, 
Avvakko/Sarvijärvi och Kaitumälven vid Killinge. Ett 
mindre antal fritidshus kan tillkomma i den östra delen 
av sjön Hartijärvi. Hänsyn ska tas till fornlämningar. 
Ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintlig karaktär med 
glest belägna fritidshus och komplementbyggnader.

Anläggningar för näringsliv, turism eller friluftslivet får 
tillkomma inom utpekade LIS-områden i Soutujärvi 
västra, Kivijärvi/Moskojärvi och Kaitumälven i 
Killinge. 
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Området vid Kaitumälven i Killinge består av höga 
natur- och kulturvärden samt rennäringens intressen, 
vilket gör att området inte lämpar sig för omfattande 
bebyggelse och endast enstaka byggnader bör tillåtas. 
Hänsyn ska tas till den värdefulla kulturmiljön vad 
gäller utformning och lokalisering av nya byggnader. 
Hänsyn ska även tas till våtmarker med vissa kända 
värden. 

Anläggningar för turism får förekomma inom utpekat 
LIS-område i Avvakko och Sarvijärvi. 

Utöver turism inom utpekade LIS-områden bör 
utrymme även ges till utveckling av turism i 
Moskojärvi, Killinge och Lappesuando. 

Framtida utvecklingsmöjligheter för E10/E45 bör 
beaktas vid planering och byggande i närområdet av 
vägen. 

Soutujärvi

Skaulo

Soutuniemi
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E10

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- och 
cykeltrafik m.m. bör säkerställas vid planering och 
byggande. I Skaulo finns behov av ny gång- och cykel-
förbindelse längs E10/E45. 

Vindkraft föreslås på bergen Avvakotunturi, 
Soutovaara (vindbruksområde: Puoltikasvaara),  
Salatisvari och Muhttsi.



61    ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE

REKOMMENDATIONER FÖR SOUTUJÄRVIByGDEN
Rekommendationer som gäller generellt för landsbygden ska beaktas. 

Servicepunkt ska lokaliseras i någon av kärnbyarna. 

Ny fritidshusbebyggelse får tillkomma inom utpekade LIS-områden i Soutujärvi 
västra och östra, Sulajärvi, Kivijärvi/Moskojärvi, Hartijärvi, Avvakko/Sarvijärvi och 
Kaitumälven vid Killinge. 

Permanentboende får tillkomma inom utpekade LIS-områden i Soutujärvi östra och 
Sulajärvi.

Anläggningar för näringslivet, turism eller friluftslivet får tillkomma inom utpekade 
LIS-områden i Soutujärvi västra, Kivijärvi/Moskojärvi och Kaitumälven i Killinge. 

Anläggningar för turism får förekomma inom utpekat LIS-område i Avvakko och 
Sarvijärvi.  

Utrymme bör ges till utveckling av turism i Moskojärvi, Killinge och Lappesuando. 

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- och cykeltrafik m.m. bör säkerställas 
vid planering och byggande.

Vindkraft föreslås på bergen Avvakotunturi, Soutovaara,  Salatisvari och Muhttsi.
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ULLATTIByGDEN
Ullatti grundades någon gång före 1680-talet och 
kallades då Ängeskylä. 

Ullattibygden består av byarna: 

Ullatti, Äijävaara och Rantavaara.

Sevärdheter och besöksmål
Närheten till Ängesån med goda möjligheter till fiske 
lockar besökare till bygden.

Byastugan mitt i Ullatti by är en social samlingsplats 
för de boende och besökare i bygden. Byastugan fung-
erar också som  vandrarhem och ett mindre museum 
samt caféverksamhet. 

Välimaa är en välbevarat by med flera timrade gårdar 
av kulturhistoriskt värde med 1920-, 30- tals- och 
40-tals bebyggelse. Här är också det gamla odlings-
landskapet bevarat.

Andra besöksmål i bygden är bland annat gamla 
kvarnar där Myllyjoki och Ängesån möts samt en 
gammal bosättning som är  rester av den första bosätt-
ningen i Ullatti.

Storstenslandet består av stora stenblock från istiden 
och ligger cirka 1 kilometer söder om Ullatti by.

Bostäder
År 2013 fanns 10 oexploaterade tomter i Ullatti.

Förutsättningar
Ullatti ligger mellan berget Särkivaara och Ängesån, 
cirka 6 mil öster om Gällivare tätort längs med väg 394 
mot Pajala. Bygden utgör ett typiskt odlingslandskap 
för inlandet.    

I bygden bor ungefär 270 invånare, de flesta i kärnbyn 
Ullatti. 

Gällivare Pajala

Ängesån

Ängesån

Äijävaara

Rantavaara Ullattibygden

Ullatti

Männikkö
Välimaa
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Skola och förskola
I bygden saknas förskola och skola. Närmaste skola 
för årskurs f6-6 ligger i Mettä-Dokkas samt årskurs 
f6-9 i Hakkas.

Service
I bygden finns äldreomsorg, livsmedelsbutik, bensin-
station och kyrka. 

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i Ullatti med kapa-
citet för fler anslutna. I övriga byar saknas kommunala 
anläggningar för vatten och avlopp.

Kommunikationer
Väg 394 som går genom Ullatti by är förbindelsen 
mellan Pajala och Gällivare. Ullatti trafikeras 
dagligen av kollektivtrafik till Pajala och Gällivare. 
Efterfrågestyrda bussar går en gång i veckan från 
Ullatti till några av de mindre byarna i bygden. 

Fritid och friluftsliv
Det finns goda förutsättningar för jakt och fiske i 
bland annat Ängesån och bygdens skogar och sjöar. 
Det finns skidspår, skoterleder samt vandrings- och 
cykelleder. Ullatti IF driver en friskvårdsanläggning. 

Det finns en skidbacke med släplift, badplats, 
samlingslokal, sportanläggningar för fotboll, ishockey, 
minigolf och skyttebana. 

Folkets Hus finns i Ulatti och är en aktiv del i bygdens 
föreningsliv. 

Näringsliv
I bygden bedrivs bland annat skogsförvaltning, jord-
bruk, renskötsel, handel, bygg- och tjänsteföretag. 

Byns läge intill vägen och Ängesån skapar stora 
möjligheter för turistisk verksamhet kopplat till fiske 
och naturupplevelser.

Riksintressen
Ullatti by och Välimaa omfattas av bevarandeprogram 
för odlingslandskapet och är utpekat som riksintresse 
för kulturmiljö. Det öppna landskapet är en del av 
byns karaktär. Kommunen avser att ta hänsyn till 
kulturvärdena vid exploatering för att förhindra en 
negativ påverkan.

Ängesån omfattas av Natura 2000. Kommunen avser 
att ta hänsyn till naturvärdena vid exploatering för att 
förhindra en negativ påverkan.

Norr och sydöst om Ullatti finns riksintresse för 
rennäringen (kärnområden). Hela Ullattibygden 
utgör vinterland för Girjas sameby. Ängesån är också 
en viktig flyttväg för renar vintertid som skyddas av 
riksintresse för rennäringen. Kommunen avser att 
tillgodose riksintresset genom att renbruksplaner bör 
beaktas vid planering och byggande där rennäringens 
intressen berörs. 

Inom bygden finns område av riksintresse för vindkraft. 
Kommunen avser att tillgodose riksintresseområdet i 
bygden genom att på markanvändningskartan pekat 
ut det som lämplig för vindbruk. 

Övriga allmänna intressen
Inom Ullattibygden finns våtmarksobjekt av varie-
rande naturvärdesklass. Våtmarker som ingår i 
våtmarksinventeringen, VMI, omfattar myrar, 
stränder, sumpskogar, fukthedar och fuktängar. Inga 
våtmarksobjekt finns i direkt anslutning till samhället 
Ullatti. Sumpskog utpekad av Skogsstyrelsen finns 
strax norr om samhället, längs Myllyjoki. 

Nordöstra Välimaa och södra Ullatti ingår i 
Länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering och 
åtgärdsplaner för miljöstöd. 

Ängesån är utpekat laxfiskevatten enligt miljökvali-
tetsnormer för fisk- och musselvatten.

Fornlämningar finns i norra delen av Ullatti samt i 
norra delen av Särkivaara.
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Utvecklingsmöjligheter 
Ullatti utgör den samlande noden för bygden. Här bör 
offentlig såväl som kommersiell service upprätthållas 
eller utvecklas. En servicepunkt bör också finnas här. 

Minst en mötesplats bör upprätthållas för att främja 
gemenskap, trygghet, demokrati etc. och kan utgöra 
en del av servicepunkten. 

Ny bebyggelse i Ullatti ska beakta bevarandepro-
grammet för odlingslandskapet. 

Permanent- eller fritidsboende samt anläggningar för 
näringsliv eller turism får tillkomma inom utpekat 
LIS-område längs Ängesån i Ullatti. Anläggningarna 
bedöms bidra till bibehållen eller utvecklad service 
i kärnbyn och fler arbetstillfällen i området. 
LIS-området omfattar endast älvens södra sida för att 
minimera påverkan på  rennäringen. 

Trafiken längs 394 har ökat till följd av gruvetable-
ringen i Pajala. En trafiksäker gång- och cykelväg bör 
prioriteras  och anläggas genom byn Ullatti. 
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Sociala stråk såsom skoter- och vandringsleder, stråk 
för gång- och cykeltrafik m.m. bör säkerställas vid 
planering och byggande. För bygden innebär det att 
utrymme för ny gång- och cykelförbindelse ska reser-
veras genom byn. Befintliga skoterleder bibehålls och 
tydliggörs för såväl boende som besökare. Rastplatser  
längs de sociala stråken bör kartläggas och tydliggöras. 
Besöksmål, rastplatser, stråk etc. är mötesplatser som 
bidrar till en god livsmiljö i bygden och till attraktivet. 

Väg 394 utgör ett prioriterat stråk för kommunika-
tioner. Framtida utvecklingsmöjligheter för vägen bör 
beaktas vid planering och byggande i närområdet av 
vägen.

Vindkraft föreslås på tre områden av Kihuvaara.

REKOMMENDATIONER FÖR 
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ULLATTIByGDEN
Rekommendationer som gäller generellt för landsbygden ska beaktas. 

Ny bebyggelse i Ullatti ska beakta bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. 

Servicepunkt bör lokaliseras i Ullatti.

Permanent- eller fritidsboende samt anläggningar för näringslivet eller turism får 
tillkomma inom utpekat LIS-område. 

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- och cykeltrafik m.m. bör säkerställas 
vid planering och byggande.

Vindkraft föreslås på tre områden av Kihuvaara.
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TJAUTJASByGDEN
Tjautjasbygden innefattar byn Tjautjas och Lijná 
(Lina fjällurskog) samt Storsjön som utgörs av ett 
fritidshusområde.

Förutsättningar
Byn Tjautjas ligger tre mil norr om Gällivare längs väg 
860 och är belägen ovan odlingsgränsen. Byn ligger i 
ett lågfjällsområde med nära avstånd både till vatten- 
och fjällområden samt Gällivare. Det finns cirka 250 
boende i Tjautjas.  

Sevärdheter och besöksmål
I området finns Lina fjällurskog som ingår som en 
länk i den kedja av naturreservat som ligger längs 
fjällranden. Lina fjällurskogsområdet domineras av 
vidsträckta barrskogar och fjällbjörkar. Skogen är till 
stor del urskogsartad. Hela området utgör åretrunt-
marker för renskötsel.

Bygden är välbesökt med dess natur. Naturen i bygden 
är också ett närrekreationsområde för tätorten. Bland 
annat Hirvasrova längs väg 860. Periodvis kan det 
vara mycket parkerade fordon längs med vägen. 

Tjautjasbygden
Tjautjas

Storsjön
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Bostäder
Närheten till tätorten och fjällvärlden innebär att det 
finns ett tryck på bostäder i Tjautjas och bygden har 
ett positivt flyttnetto.

Kommunen äger ingen mark i byn och nya tomter 
för bostäder kan endast tillkomma genom privata 
initiativ. I dagsläget finns en detaljplan som tillåter 
avstyckning av tomter och det finns även ett antal 
obebyggda fastigheter i området.

Skola och förskola
I Tjautjas finns pedagogisk barnomsorg och en grund-
skola för barn i årskurs f6-3. Äldre skolbarn hänvisas 
till skolan i Koskullskulle. 

Service
Idag saknas serviceverksamheter, utöver skola och 
pedagogisk barnomsorg. 

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i  delar av  Tjautjas.

Kommunikationer
Kollektivtrafik finns mellan Tjautjas och tätorten. 

Näringsliv
I Tjautjas finns ett antal mindre företag som bland 
annat är inriktade på transport, hantverk eller 
laxodling.

Fritid och friluftsliv
Föreningslivet i byn är starkt och på sommaren 
anordnas Flottkalaset som är en välkänd återkom-

mande musikfest i byn med besökare från hela världen.

Riksintressen
I området finns riksintresse för naturvård och även 
Natura 2000-område som omfattas av riksintresse. 
Sjöarna och vattendragen inom bygden utgör Natura 
2000-område. Kommunen avser att ta hänsyn till 
naturvärdena vid exploatering för att förhindra en 
negativ påverkan.

I nära anslutning till Tjautjas by går flyttleder som är 
av riksintresse för rennäringen. Hela området kring 
Tjautjas är årstidsland för samebyarna.  Kommunen 
avser att tillgodose riksintresset genom att renbruks-
planer bör beaktas vid planering och byggande där 
rennäringens intressen berörs. 

Övriga allmänna intressen
Ett större antal fornlämningar finns på norra och 
västra sidan om Tjautjasjaure.

Öster om Tjautjas utbreder sig våtmarksområden av 
klass 3. Våtmarken sträcker sig söderut samt österut 
mot sjön Kutsasjärvi. Även väster om Tjautjasjaure 
utbreder sig våtmarker av klass 3. 

Vattenskyddsområde finns i Tjautjas.

Lijná (Lina fjällurskog) är naturreservat och ligger i 
området.
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Utvecklingsmöjligheter
I Tjautjas bör offentlig såväl som kommersiell service 
upprätthållas eller utvecklas. En servicepunkt bör 
också finnas här. 

Minst en mötesplats bör upprätthållas för att främja 
gemenskap, trygghet, demokrati etc. och kan utgöra 
en del av servicepunkten. 

Permanent- och fritidsboende samt anläggningar 
för turism och stärkt friluftsliv får tillkomma inom 
utpekade LIS-områden på Tjautjasjaures östra sida 
samt längs Hirsijärvi där tillgång till infrastruktur 
finns. Viss förtätning av fritidshus och bebyggelse för 
småskalig turism får ske inom utpekat LIS-område på 
Tjautjasjaures västra sida. 

LIS-områdena vid Tjautjasjaure och Hirsijärvi är 
till stor del bebyggda. För att säkerställa allmänhe-
tens tillgång till strandområden på östra sidan av 
Tjautjasjaure bör förtätning i området i första hand 
utgöras av omvandling från fritidshus till permanent-
bostäder. Nya byggnader bör lokaliseras i anslutning 
till befintlig bebyggelse. 
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Fritidshusbebyggelse får tillkomma på västra sidan om 
Storsjön. Vid de västra delarna av sjön kan befintlig 
infrastruktur nyttjas och påverkan på riksintressen 
och naturreservatet minimeras. 

Ny bebyggelse bör vara småskalig. För ny bebyggelse 
i anslutning till strandområdet bör man även anpassa 
byggnaderna till den omgivande naturen då den är 
synlig från stora delar av fjäll- och skogsområdet. 

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- 
och cykeltrafik och rastplatser bör säkerställas vid 
planering och byggande. För bygden innebär det att 
befintliga skoterleder bibehålls och tydliggörs för 
såväl boende som besökare. 

Rastplatser  längs de sociala stråken samt uppställ-
ning/parkeringsmöjligheter längs väg 860 bör 
kartläggas och tydliggöras. En översyn bör göras 
och hanteras gemensamt med Trafikverket avseende 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och attraktivitet.   
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REKOMMENDATIONER FÖR TJAUTJASByGDEN
Rekommendationer som gäller generellt för landsbygden ska beaktas. 

Servicepunkt bör lokaliseras i Tjautjas.

Permanent- eller fritidsboende samt anläggningar för turism och stärkt friluftsliv 
får tillkomma inom utpekade LIS-områden på Tjautjasjaures östra sida samt längs 
Hirsijärvi. 

Fritidshusbebyggelse och bebyggelse för småskalig turism får tillkomma inom 
utpekat LIS-område på västra sidan om Storsjön. Viss förtätning av fritidshus får ske 
inom utpekat LIS-område på Tjautjasjaures västra sida. 

En översyn bör göras och hanteras gemensamt med Trafikverket avseende trafiksä-
kerhet, tillgänglighet och attraktivitet längs väg 860. 

Sociala stråk såsom skoterleder, stråk för gång- och cykeltrafik m.m. bör säkerställas 
vid planering och byggande.
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FJÄLLVÄRLDEN 
Fjällområdet är ett unikt landskap med högalpina massiv och resterna av Europas mäktigaste vattenfall, 
gammal urskog, djupa raviner och vidsträckta myrar. I området finns även kulturhistoriska värden som finns 
representerade främst i form av samisk närvaro under tusentals år och den nu levande och verksamma urbe-
folkningen i området, med en aktiv renskösel och levande samisk kultur. Fjällvärlden är även ett välbesökt 
turistmål året runt med möjligheter till ett rikt och unikt friluftsliv.

Förutsättningar
Fjällvärlden är ingen bygd enligt den definition som 
används i översiktsplanen. Området som utgör nära 
hälften av kommunens yta har speciella förutsätt-
ningar. Långa avstånd, gles befolkning, stora skyddade 
naturområden men även intressanta besöksmål och 
omfattande områden av stor betydelse för rennä-
ringen. I Fjällvärlden finns ingen utpekad kärnby. Det 
finns ett antal byar och anläggningar av stort intresse 
men där boende, serviceutbud och besökare varierar 
under året.

Området innefattar kommunens västra delar och 
inkluderar bland annat byarna/vistena Nikkaluokta, 
Rijtjem (Ritsem), Stuor Muorkke (Stora sjöfallet), 
Girjáluokta (Kirjaluokta), Ruokto, Gármas (Karma),  
Ákkal (Aggala), Gárddegiehtje (Renhagen), 
Áhkarnjárgga (Åkerudden) och Ávttso (Stenudden).

Sevärdheter och besöksmål
Stora delar av fjällområdet ingår i Lapplands världsarv 
Laponia. I Laponia-området som 1996 utsågs till 
världsarv av Unesco ingår bland annat Stora Sjöfallets 
nationalpark (Stuor Muorkke suoddjimpárkka) och 
Muddus nationalpark (Muddusa suoddjimpárkka), 
det stora myr- och fjällreservatet Sjávnja (Sjaunja) och 
naturreservatet Stubbá (Stubba). 

I Stuor Muorkke (Stora sjöfallet) kommer under 2014 
naturrum att invigas. Det blir ett centrum för besökare 

till Laponia med information och utställningar om 
djur, växter, geologi och den kultur som formar och 
har format området

Genom fjällvärlden går flera vandrings- och skoter-
leder som är välbesökta turistmål året runt. 
Nikkaluokta i kommunens norra del är utgångs-
punkt för turer till Kebnekaiseområdet och Sveriges 
högsta berg. Från vägen västerut nås bland annat 
Kungsleden. Stora Sjöfallets nationalpark (Stuor 
Muorkke suoddjimpárkka) är ett utvecklat besöksmål 
med ett flertal tillgängliga aktiviteter och boende i 
olika former. 

I Nikkaluokta finns ett kapell från 1946 där det 
anordnas konfirmationer, bröllop, dop m.m. Kapellet 
är även ett besöksmål för många fjällvandrare. I 
Rijtjem (Ritsem) finns Nabreluokta kapellplats. 

Tjuonajokk vid övre delen av  Kaitumälven är inter-
nationellt känt besöksmål för fisketurister och en av 
Sveriges mest kända fiskecamper.  

Bostäder
I området finns i huvudsak renvaktarstugor/visten 
och turistanläggningar så som uthyrningstugor, hotell 
och vandrarhem. Permanentboende finns till viss del 
i Nikkaluokta. 

Fritidshus finns bland annat längs vägen västerut vid 
området 57:an, Aggala och Kirjaluokta. I området 
finns en stor efterfrågan på fritidsbostäder.
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Turism, fritid och friluftsliv
Fjällvärlden är starkt präglat av möjligheter till ett rikt 
och unikt friluftsliv. En stor del av boende och besö-
kande nyttjar det området har att erbjuda i form av 
fjäll, skog, sjöar och vattendrag. Vandring, skoter, 
fiske, jakt och skidåkning är de aktiviteter som lockar 
flest människor att ta del av fjällvärlden.

Kungsleden är en vandringsled som sträcker sig 
genom fjällområdet i nord-sydlig riktning. Leden är 
relativt tillgänglig med stugor på jämna avstånd och 
iordningställda broar över de flesta vattendragen. I 
området finns även Gränsleden som är en gammal 
färdled som sträcker sig från Ritsem över gränsen och 
in i Norge.

Fisketurismen är en stor och växande näring. 
Exempelvis är Kaitumälven och Tjuonajokk ett 
världskänt fiskevatten. Tillgängligheten till fiske-
vatten i fjällen har ökat med möjligheten till 
helikoptertransporter. 

Service
I Ritsem och Nikkaluokta finns två mindre servicebu-
tiker för turister och fritidsboende. 

Hotell och vandrarhem finns i Stora sjöfallet, Ritsem 
och Nikkaluokta. 

Anläggningar i mindre skala finns bland annat vid 
Tjuonajokk och Ladtjoluspe.

Svenska turistföreningen (STF) har flera fjällanlägg-
ningar och fjällstugor inom området. 

Det saknas skolor i fjällområdet. Skolgång ordnas i 
närliggande bygder eller angränsande kommuner.

Vatten och avlopp
Ritsem och Nikkaluokta är anslutet till kommunalt 
vatten och avlopp, med kapacitet för fler anslutna. 

Kommunikationer
Väg 870 mellan Nikkaluokta och Kiruna samt väg 827 
(Vägen västerut) mellan E45 och Ritsem tillgängliggör 
fjällvärlden och Laponia och vägarna är av stor bety-
delse för besöksnäringen.  

Kollektivtrafik finns mellan Gällivare och Ritsem samt 
mellan Kiruna och Nikkaluokta. Turtätheten varierar 
säsongsvis. 

I Nikkaluokta, Stora Sjöfallet och Ritsem finns det 
helikopterbaser som bland annat nyttjas för fisketu-
rism sommartid. 
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Väg 827 ”Vägen västerut”. Vägen är strategiskt viktig  för 
utveckling av turism och tillgängligheten till Laponia.

Ritsem. Foto Bengt A Lundberg.
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 Sjöarna Akkajaure, Langas, och Stora Lulevatten samt 
Kalix älv utgör riksintresse för yrkesfiske. Hänsyn tas 
till yrkesfisket.

Malmbanan utgör riksintresse för kommunikationer.  
Kommunen avser att tillgodose riksintresset genom att 
ny bebyggelse ska ta hänsyn till gällande säkerhetsav-
stånd och att en långsiktig ändamålsenlig användning 
av kommunikationsstråken kan upprätthållas. 

Leáffasáiva utgör riksintresse för kulturmiljövård. 
Hänsyn tas till områdets värden.

Området omfattas av riksintresset för obrutet fjäll. 
Kommunen avser att tillgodose riksintresset dels 
genom att prospektering och brytning ska undvikas 
inom riksintresset och dels genom att exploatering 
inom området ska ta hänsyn till områdets värden. 
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Riksintresse Kulturmiljö
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Riksintresse Yrkesfiske

Riksintresse väg/Prioriterat vägstråk (E45)

Nationalpark

Riksintresse järnväg/Prioriterat järnvägstråk
(Malmbanan)

Vattenskyddsområden

Vägutredningskorridor Vägen västerut

Områden lämpliga för landsbygdsutveckling
i strandnära läge

Riksintresse Naturvård, Friluftsliv, 
Rörligt friluftsliv samt Obrutna fjällområden

Riksintresse Rennäring

Kulturmiljöprogram

Utvecklingsområden där turism ska 
prioriteras

Besöksmål

Butiker och drivmedel

Vägstråk för turism

Utvecklingsbart järnvägsstråk

Rennäring 
Girjas, Baste Čearru och Unna Tjerusj samebyar driver 
en stor del av deras verksamhet inom Fjällvärlden. 
Förutom de områden som utgör riksintresse för 
rennäring nyttjas nästan hela fjällområdet för bland 
annat bete. 

Riksintressen
Hela området omfattas av riksintresse för frilufts-
livet. Stora Lulevattnet och delar av Kaitumälven är 
riksintressant för det rörliga friluftslivet. Stora delar 
av området omfattas av Natura 2000 och riksin-
tresse för naturvård och riksintresse enligt kap 4  § 5. 
Kommunen anser att en utveckling av turismen inom 
föreslagna LIS-områden kan stärka riksintressena så 
länge utvecklingen stöds av grunderna av utpekandet.

Hela området omfattas  av riksintresse för rennä-
ringen. Kommunen avser att tillgodose riksintresset 
dels via samråd med länsstyrelsen och dels genom 
att renbruksplaner bör beaktas vid planering och 
byggande där rennäringens intressen berörs. 
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Övriga allmänna intressen
I fjällvärlden finns Sjávnja (Sjaunja), Lijná (Lina 
fjällurskog), Gáidum (Kaitum fjällurskog), Stubbá 
(Stubba) naturreservat samt Stora Sjöfallets natio-
nalpark (Stuor Muorke suoddjimpárkka) och Muddus 
nationalpark (Muddusa suoddjimpárkka) .

Kårtjevuolle, Pauki, Tjårek, Nikkaluokta, Stora 
Sjöfallet, Leáffasáiva och Nábbreluokta omfattas av 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 

Landskapsbildsskydd gäller för nästan hela området. 

Vattenskyddsområden finns för Ritsem och 
Nikkaluokta.

Utvecklingsmöjligheter 
Planering och byggande i Laponia och dess omland 
ska beakta världsarvets värden och status. Här finns 
ett mycket högt bevarandevärde. Utrymme för rennä-
ringens behov av att kunna verka i området ska 
särskilt beaktas. Genom beslutet att uppta Laponia 
på världsarvslistan har Unesco bekräftat att området 
har ”Outstanding Universal Values”, OUV. Gällivare 
kommun har åtagit sig att vid planering och byggande 
beakta att annan markanvändning inte bör påverka 
världsarvet negativt.

Prospektering av värdefulla ämnen och brytning av 
dessa ska undvikas i världsarvet Laponia och inom 
riksintresset för obrutet fjäll. Inom området är all 
exploatering svåra att få till stånd med hänsyn till 
gällande lagstiftning. Kommunens intentioner är att 
föreslagen exploatering ska utredas vidare inom de 
aktuella LIS-områden.  

Det finns fortsatt ett behov av att stärka kopplingen 
mellan Sverige och Norge med en ny vägförbin-
delse mellan E45 och E6. En ny vägsträckning enligt 
principskiss nedan skulle ge möjligheter för närings-
livet i norra Sverige att få åtkomst till ytterligare 
en djuphamn samt gynna näringslivet i regionen 
genom bland annat ökad tillgänglighet för turismen. 
Vägförbindelsen skulle även kunna fungera som 
omledning och förbättra robusthet i det glesa vägsys-
temet mellan Nordnorge och Sverige. Förutsättningar 
bör ges att utreda vägförbindelsen vidare. Vid plane-
ring och byggande ska utrymme för stråket beaktas. 
En ny väg skulle medföra stora konsekvenser för bland 
annat rennäringen. Principiellt vägreservat framgår 
av markanvändningskartan.

Väg 827 ”Vägen västerut” till Ritsem utgör en strate-
giskt viktig väg för turism inom Gällivare kommun. 
Etableringar av turistisk verksamhet eller anläggningar 
för att stärka friluftslivet bedöms bidra till att utveckla 
befintlig kommersiell service, skapa underlag för  
kollektivtrafik och butiker samt stärka turistnäringen 
i kommunen. Områden med utvecklingspotential 
för turism längs vägen Västerut bör utredas. Särskilt 
viktiga områden för turism är Stora Sjöfallet, Ritsem, 
Tjuonajokk och Nikkaluokta vilka även markerats 
särskilt i mark- och vattenanvändningskartan

Anläggningar för turism eller stärkt friluftsliv före-
slås inom utpekade LIS-områden i Ritsem och i 
Nikkaluokta. Tillkommande bebyggelse i Ritsem 
bör vara begränsad och lokaliseras i anslutning till 
befintliga byggnader. Tillkommande bebyggelse i 
Nikkaluokta får inte påverka Nikkaluoktas vattentäkt 
negativt. 

Principskiss för Vägen västerut (streckad linje), ny väg 
över till Norge som ansluter till väg 827 i Ritsem.

Gällivare

Jokkmokk

Kiruna

Pajala

Boden

Över-
kalix

Norge

Obrutna fjällområden
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En mindre etablering eller utveckling av befintlig turistisk verksamhet inom 
utpekat LIS-område vid  Ladtjojaure  i Ladtjoluspe får förekomma. Det saknas 
väg till området vilket innebär att en storskalig anläggning inte är lämplig.   

Utöver turism i utpekade LIS-områden bör utrymme ges till etableringar för 
verksamheter inom turism vid Stora Sjöfallet och Tjuonajåkk.

För att möta efterfrågan på boende och fritidshus i Fjällvärlden bör nya 
bostäder tillåtas i Nikkaluokta. Befintliga visten får utvecklas i enlighet med 
det som krävs för att bedriva rennäring. All ny bostadsbebyggelse som planeras 
bör vara småskalig och anpassas till platsens specifika förutsättningar. 

Möjlighet till utveckling av befintliga fritidshusområden vid 57:an, Kirjaluokta 
och Aggala längs väg 827 bör utredas vidare.  

Sjisjka är utpekat som vindbruksområde. Området är i dagsläget redan utbyggt 
med 30 vindkraftverk.  

REKOMMENDATIONER FÖR FJÄLLVÄRLDEN 
Kommunen ska fortsatt verka för tillkomsten av en ny vägförbindelse till Norge. 

Planering och byggande i Laponia och dess omland ska beakta världsarvets värden 
och status så att åtgärder i Laponias omland inte äventyrar dessa.  Hänsyn ska 
även tas till kriterier för världsarvets OUV.

Ny bebyggelse inom fjällvärlden ska främst ske inom verksamhetsområdet för VA.

Vid planering och byggande bör gällande renbruksplan vara vägledande.

Förordnanden för landskapsbildsskydden bör upphävas. 

Områden med utvecklingspotential för turism längs vägen Västerut bör utredas.

Utveckling av fritidshusområden bör utredas längs vägen Västerut. 

Anläggningar för turism eller stärkt friluftsliv föreslås i utpekade LIS-område i 
Ritsem och Nikkaluokta. 

Utrymme bör ges till utveckling av turism i Ritsem, Nikkaluokta, Stora Sjöfallet, 
och Tjuonajåkk.  

En mindre etablering eller utveckling av befintlig turistisk verksamhet inom 
utpekat LIS-område vid  Ladtjojaure  i Ladtjoluspe får förekomma.

Vindkraft bör prioriteras på Sjisjka.
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VINDKRAFT 
Inom Gällivare kommun finns många områden med 
goda vindförhållanden, men också skyddsvärd natur 
och andra betydande markanvändningsintressen. 
Riksdagen beslutade i juni 2009 att planeringsramen 
för vindkraft år 2020 ska vara på 30 TWh, varav 20 
TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till 
havs (i vattenområden). Det innebär att planering av 
vindkraftverk nationellt bör öka från dagens knappt 
900 till mellan 3000 – 6000 verk, beroende på effekt. 

Kriterier för vindbruk
Områden som utpekas lämpliga för vindbruk i denna 
översiktsplan har genomgått följande urvalskriterier:

• Goda vindförhållanden, årsmedelvindar över 6,5  
m/s vanligtvis = > 7 m/s på 103 meters nivå, enligt 
Energimyndighetens vindkartering.

• Anpassning till terrängförhållanden (p.g.a låg 
upplösning i vindkarteringen).

• Minst 500 meter från enstaka bostadshus.

• Hänsyn till andra markanvändningsintressen. 
Undantag för riksintresseområden för vindbruk 
samt inom områden med goda vindförhållanden.

• Inga vindkraftområden inom riksintresseområde 
enligt Miljöbalken 4 kap 5 § (obrutet fjäll). 

• Inga vindkraftsområden inom nationalparker. 

Naturreservat har däremot inte varit undantagna 
från utredningen, då område 1-8 under utrednings-
arbetet sammanföll med områden som då utgjorde 
riksintresse för vindbruk. Dessa riksintresseom-
råden har utgått och nya områden har beslutats av 
Energimyndigheten under 2013.

Vindbruksområden som uppfyller ovanstående krite-
rier har under 2010-2011 utretts i en förstudie. 

Fokus i förstudien har legat på rennäringens intressen 
och naturvärden. Områden där det visat sig finnas 
mycket starka naturvårdsintressen samt där konse-
kvenserna för rennäringen bedöms bli stora har 
valts bort i ett tidigt skede. För resterande områden 
har djupgående analyser genomförts, exempelvis 
har landskapsbildsanalyser genomförts för områden   
nära bebyggelse. 

Förstudien har varit ute på samråd vid årsskiftet 
2010-2011 och synpunkter från bl.a. Länsstyrelsen, 
Försvarsmakten och rennäringen har  beaktats vid 
urval av föreslagna vindbruksområden.

Områden lämpliga för vindbruk
I översiktsplanen ska kommunen väga vindbruk mot 
andra allmänna intressen. Områden som efter samråd 
av förstudien fortfarande bedömts lämpliga för vind-
bruk har tagits med i översiktsplanen. Dessa områden 
redovisas i planförslaget, dels för respektive bygd och 
dels i kartan över vindbruksområden i detta avsnitt. 

Områden lämpliga för vindkraft redovisas även på 
mark- och vattenanvändningskartan. 

Vindkraftverk i Sjisjka under uppbyggnad.
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Områden lämpliga för vindkraftsetableringar inom kommunen. I kartan framgår även områden som anses 
intressanta att utreda vidare och områden utpekats som riksintressanta för vindbruk.  
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Riksintresse vindkraft (MB 3:8)

Områden utpekade som lämpliga för vindkraft

Utredningsområde för vindkraft. Ej utredda i 
samma omfattning som övriga vindkraftsområden

Sammanställning av utredda och föreslagna vindbruksområden
NR VINDBRUKSOMRÅDE AREAL 

KM2
ANTAL 
VERK

EFFEKT 
GW

PRODUKTION GWH/
ÅR

1 Avvakotunturi 25 55 0,1658 332
2 Porotunturi, Ristitunturi 29 65 0,1936 387
3 Sjisjka 9 30 0,0887 177
4 Puoltikasvaara 10 22 0,0668 134
5 Pilivarto, Mänty Sovasvaara 15 37 0,118 224
6 Ämnesvaara, Miesvaara 17 38 0,1127 225
7 Salatisvari, Muhttsi 16 36 0,1080 216
8 Suoineåive, Suobbatvare 15 34 0,1013 203
9 Kihuvaara 12 27 0,0810 162
Totalt: 167 344 1,0359 2060

Förklaringar

Antalet vindkraftverk, normalt baserat på 2,5 vindkraftverk/km2, ibland korrigerat med hänsyn till topografin. 
Effekt GW, baserat på 3 MW per vindkraftverk. Produktion GWh/år, baserat på 2000 driftstimmar/år. Uppgifter 
från förstudie för vindkraft från 2010. 
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Vindbruksområden
Nedan redovisas de områden som bedöms mest lämp-
liga för vindkraftsutbyggnad i kommunen.  

1. Avvakotunturi
Mycket goda vindförhållanden, 7-8,5 m/s på 103 mh, 
området var tidigare utpekat som riksintresse vind-
bruk. Besvärliga grundläggningsförhållanden kan 
fördyra projektet.

Motstående markanvändningsintressen
Natureservat, natura 2000 område. Fjällnära urskog 
som inte har brukats. Rennäringen kan utifrån samråd 
acceptera utbyggnad av vindkraft efter vissa anpass-
ningsåtgärder. Landskapsbilden påverkas då området 
ligger relativt nära byn Avvako. Stor påverkan på land-
skapsbilden eftersom Avvakotunturi är så väl synligt i 
landskapet.

Överväganden
Med hänsyn till det nationella målet som förespråkar 
en kraftig utbyggnad av vindkraft i riket bör vindbruk 
ges företräde framför övriga riksintressen/allmänna 
intressen. Området har höga naturvärden. Biotopen 
är dock inte unikt. Stora områden i Gällivare och 
Norrlands inland är avsatta som naturreservat p.g.a 
att det inte går att bedriva ett hållbart skogsbruk. 
Med hänsyn till de goda vindförhållandena bedöms 
området vara mycket lämpligt för vindbruk. 

2. Porotunturi, Ristitunturi
Mycket goda vindförhållanden, 7-8,0 m/s på 103 
mh, området var tidigare utpekat som riksintresse 
vindbruk. 

Motstående markanvändningsintressen
Höga naturvärden. Fjällnära urskog. Ligger i natur-
resevat, Natura 2000 område. Ekosystemet är dock 
inte unikt. Stora områden i Gällivare är avsatta som 
naturreservat. Måttlig påverkan på rennäringen. Inga 
riksintressen för rennäringen berörs.

Överväganden
Med hänsyn till de goda vindförhållandena bedöms 
området vara mycket lämpligt för vindbruk ur 

kommersiell synpunkt. Med hänsyn till det nationella 
målet som förespråkar en kraftig utbyggnad av vind-
kraft i riket bör vindbruk ges företräde framför övriga 
riksintressen/allmänna intressen. 

3. Sjisjka
Området är utbyggt med 30 vindkraftverk idag. 

Motstående markanvändningsintressen
Naturreservat och Natura 2000 område. 

Överväganden
Tillstånd beviljat av Miljödomstolen att uppföra högst 
30 st vindkraftverk i området med en sammanlagd 
uteeffekt om högst 90 MW. 

4. Puoltikasvaara
Bra vindförhållanden, 6,5-7 m/s på 103 mh. Ligger 
nära el- och vägnät.

Motstående markanvändningsintressen
Övriga markanvändningsintressen är inte så starka 
i området. Inga höga naturvärden, eller starka 
rennäringsintressen.

Överväganden
Vindbruk bör ges företräde framför övriga allmänna 
intressen. Delar av området berör riksintresse rennä-
ring men berörd sameby kan utifrån samråd acceptera 
att området nyttjas för vindbruk. Med hänsyn till det 
nationella målet som förespråkar en kraftig utbyggnad 
av vindkraft i riket bör vindbruk ges företräde framför 
övriga riksintressen/allmänna intressen.

5. Pilivarto, Mänty Sovasvaara, 
Harronkavaara
Mycket goda vindförhållanden, 7-7,5 m/s på 103 mh. 
Ligger relativt nära el- och vägnät.

Motstående markanvändningsintressen
Inga höga naturvärden. Riksintresse för rennä-
ringen (kraftcentrum, flyttlder). Vindkraft kan 
leda till negativa konsekvenser för rennäringen. 
Närrekreationsområde för angränsande byar.
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Överväganden
Med hänsyn till de goda vindförhållandena bedöms 
området vara mycket lämpligt för vindbruk ur 
kommersiell synpunkt. Med hänsyn till det nationella 
målet som förespråkar en kraftig utbyggnad av vind-
kraft i riket bör vindbruk ges företräde framför övriga 
riksintressen/allmänna intressen. 

6. Ämnesvaara, Miesvaara
Bra vindförhållanden, 6,5-7 m/s på 103 mh. Ligger 
nära el- och vägnät 

Motstående markanvändningsintressen
Delar av området omfattas av riksintresse för 
rennäringen. Vindkraft bedöms leda till mått-
liga konsekvenser. Inga uttalade naturvärden. 
Angränsar dock till riksintresseområde för naturvård. 
Närrekrekreationsområde för angränande byar.

Överväganden
Vindbruk bör ges företräde framför övriga allmänna 
intressen. Del av området berör riksintresse rennäring. 
Med hänsyn till det nationella målet som förespråkar 
en kraftig utbyggnad av vindkraft i riket bör vindbruk 
ges företräde framför övriga riksintressen/allmänna 
intressen.

7. Salatisvari, Muhttsi
Bra vindförhållanden, 6,5-7 m/s på 103 mh. Relativt 
långt till almänna vägnät och elnät.

Motstående markanvändningsintressen
Höga naturvärden, fjällnära urskog. Ligger i naturrre-
servat. Natura 2000 område. Vindkraft bedöms leda 
till måttliga konsekvenser för rennäringen. Inga riks-
intressen. Baste sameby har inga invändningar mot 
att vindkraft etableras i området.

Överväganden
Vindbruk bör ges företräde framför övriga allmänna 
intressen. Höga naturvärden. Biotopen är dock inte 
unikt. Stora områden i Gällivare och Norrlands inland 
är avsatta som naturreservat pga att det inte går att 
bedriva ett hållbart skogsbruk. Med hänsyn till det 

nationella målet som förespråkar en kraftig utbyggnad 
av vindkraft i riket bör vindbruk ges företräde framför 
övriga riksintressen/allmänna intressen.

8. Suoineåive, Suobbatvare
Bra vindförhållanden, 6,5-7 m/s på 103 mh. Ligger 
nära el- och vägnät.

Motstående markanvändningsintressen
Relativt höga naturvärden. Delar av området är 
urskog. Länsstyrelsen vill inrätta naturreservat. Höst 
och vinterbetesland. Dock inga riksintressen för 
rennäringen. Måttliga konsevenser för rennäringen 
om vindkraft etableras i området. Ligger realtivt nära 
tre byar. Närrekreationsområde för byborna.

Överväganden
Vindbruk bör ges företräde framför övriga allmänna 
intressen. Relativt höga naturvärden, dock inte 
reservat. Med hänsyn till det nationella målet som 
förespråkar en kraftig utbyggnad av vindkraft i riket 
bör vindbruk ges företräde framför övriga riksin-
tressen/allmänna intressen.

9. (1,2,3) Kihuvaara
Bra vindförhållanden, 6,5-7 m/s på 103 mh. Ligger 
relativt nära el- och vägnät. Tillståndsansökan pågår 
att få uppföra vindkraft i området. Sammanfaller 
delvis med riksintresse vindbruk.

Motstående markanvändningsintressen
Urskog/urskogsartad skog. Dock inga naturreservat 
eller natura 2000 områden. Måttliga konsekvenser 
för rennäringen. Inga riksintressen. Hänsyn har tagit 
till Försvarsmaktens intressen vid avvgränsning av 
utredningsområdet.

Överväganden
Vindbruk bör ges företräde framför övriga allmänna 
intressen. Relativt höga naturvärden, dock inte 
reservat. Med hänsyn till det nationella målet som 
förespråkar en kraftig utbyggnad av vindkraft i riket 
bör vindbruk ges företräde framför övriga riksin-
tressen/allmänna intressen.
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Utredningsområden för vindkraft 
Områden som bedömts intressanta för vindbruk har 
tillkommit efter att förstudien för vindkraft genom-
fördes, bland annat initierat av vindkraftsexploatörer.  
Inget av dessa utredningsområde uppfyllde kraven på 
bra vindförhållanden i förstudien.

Kvarstående utredningsområden för vindbruk har 
därför inte utretts enligt förstudiens urvalskriterier 
och det har heller inte skett något djupare samråd 
gällande dessa områden. De har heller inte vägts mot 
andra intressen och i det fall områdena blir aktuella 
för vindkraftsetablering kommer förstudiens urvals-
kriterier att gälla.  

Läs mer: Vindkraftsutredning Gällivare kommun. 

ID Utredningsområde AREAL 
KM2

ANMÄRKNING

A Kuossavare 7 Ligger inom område av riksintresse för rennäringen och 
riksintresse för friluftslivet och angränsar till område av 
riksintresse för naturvård. Området beräknas inrymma 
ca 8 vindkraftverk.

B Tjappesvare 14 Området har avgränsats med avseende på försvarsmak-
tens intressen. Inga starkta motstående intressen, an-
gränsar dock till naturreservat och Natura 2000-område. 
Området beräknas inrymma ca 22 vindkraftverk.

C Mårdberget 7 Ligger inom område av riksintresse för rennäringen 
och delvis inom riksintresse naturvård samt angränsar 
till naturreservat. Ingen beräkning har gjorts avseende 
möjlig elproduktion. 

D Granberget 28 Ligger inom område av riksintresse för rennäringen samt 
delvis inom riksintresse naturvård. Ingen beräkning har 
gjorts avseende möjlig elproduktion. 

E Aksuvaara 13 Ingen beräkning har gjorts avseende möjlig elproduktion. 
F Niskavaara 1 Inom området finns vattendrag som ingår i Natura 2000. 

Ingen beräkning har gjorts avseende möjlig elproduktion. 
G Rapasvaara 6 Angränsar till två riksintressen för naturvård och riksin-

tresse för rennäringen. Inom området finns vattendrag 
som ingår i Natura 2000. Ingen beräkning har gjorts 
avseende möjlig elproduktion. 

H Särkivaara 28 Ligger delvis inom samt angränsar till områden av riksin-
tresse för rennäringen. Inom området finns vattendrag 
som ingår i Natura 2000. Ingen beräkning har gjorts 
avseende möjlig elproduktion. 
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Rekommendationer för vindkraft
Innan eventuell vindkraftsetablering bör vindförhållandena undersökas bättre med 
vindmätningar. 

Vindkraftverkens totalhöjd bör begränsas till 200 meters totalhöjd. Den slutliga 
begränsningen ges vid tillståndsansökan.

Samtliga vindkraftverk bör ges en enhetlig utformning och färgsättning. 
Färgsättningen på vindkraftverken bör vara vit/ljusgrå.

Vindkraftverkens placering anpassas till terrängens formationer. Gärna en regel-
bunden symmetrisk struktur.

Stor hänsyn skall tas till rennäringen och de höga natur- och kulturvärden som finns 
i respektive område. Trädfällning bör bör ske sparsamt /i möjligaste mån undvikas.

Vindkraftverken skall förses med hinderbelysning. Hinderbelysningen ska avskärmas 
så att den ej blir störande under horisontalplanet.

Vid anläggande av vägar skall eftersträvas att påverkan på områdets hydrologi 
minimeras.

Säkerhetsavstånd

Det finns inga generella regler för avstånd 
mellan vindkraftverk och bebyggelse. Dock 
rekommenderas följande avstånd för minime-
ring av olyckor och andra olägenheter i form av 
bullerstörningar, skuggbildning, iskast mm.

Avståndet till enstaka bostadshus och kyrkor ska 
vara minst 500 meter. Avstånd mellan enstaka 
hus och verk i samlade grupper ska vara minst 
700 meter. Avstånd mellan verk och samlad 
bebyggelse ska vara minst 1000 meter.

Avståndet till större vägar, järnvägar och kraft-
ledningar ska vara 1,5 ggr verkets totalhöjd.
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4. KONSEKVENSER
I kapitlet redovisas de betydande miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser planförslaget kan komma 
att innebära. Här beskrivs konsekvenserna av planförslaget som helhet, det vill säga vilken påverkan som stra-
tegierna, förslaget till mark- och vattenanvändning och de redovisade rekommendationerna får. Konsekvenser 
på riksintressen redogörs i planhandlingens tillhörande MKB.

Den fysiska planeringen ska medverka till att nå en 
långsiktig hållbar utveckling i samhället. I det arbetet 
är kommunens översiktsplanering ett viktigt instru-
ment. För att avgöra hur översiktsplanen medverkar 
till en hållbar utveckling ska det enligt miljöbalken 
upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska dessutom över-
siktsplanens konsekvenser när det gäller inverkan på 
miljön, betydelsen för hälsa och säkerhet, hushållning 
med naturresurser samt sociala och samhällseko-
nomiska aspekter tydligt framgå. Detta utgör en 
beskrivning av översiktsplanens konsekvenser enligt 
PBL. Till översiktsplanen finns även en särskild MKB. 

I konsekvensbeskrivningen har en identifiering och en 
bedömning gjorts av påverkan på miljöaspekter och 
även sociala och ekonomiska aspekter. Bedömningen 
har gjorts för de strukturer och strategier som föreslås 
i respektive bygd med planeringshorisonten år 2034. 
Konsekvensbeskrivningen omfattar hela kommunens 
yta. Planförslaget bedöms inrymma en ökning av 
befolkningen med 5000 personer. 

En översiktsplans förslag och riktlinjer anger en 
långsiktig inriktning för kommunens invånare och 
för naturmiljön. Den ekologiska bedömningen foku-
serar därför på planens långsiktiga konsekvenser för 
naturmiljön och möjlighet att ta hänsyn till de svenska 
miljömålen. Den sociala bedömningen fokuserar på 
planens långsiktiga konsekvenser för människan med 
hänsyn till folkhälsomål och miljömål. Den ekono-
miska bedömningen fokuserar på planens långsiktiga 
konsekvenser för ekonomisk tillväxt, utökad arbets-
marknad och befolkningstillväxt med hänsyn till 
regionala utvecklingsstrategier.

I konsekvensbeskrivningen redogörs för aspekter av 
planförslaget med dess strategi och riktlinjer som kan 
förväntas ge betydande påverkan, negativ eller positiv  
utifrån de tre hållbarhetsbegreppen.

Den övergripande visionen för Gällivare kommun är 
vägledande i den fysiska planeringen.

Hållbarhetsmålen som beskrivs i kapitel 2 är den 
samlade viljeinriktningen för att nå kommunens över-
gripande vision ”Gällivare är den mest attraktiva och 
expansiva kommunen i Norrland”. Hållbarhetsmålen 
är uppdelade i social-, ekologisk- och ekonomisk-
hållbarhet och baseras bland annat på nationella, 
regionala och lokala miljömål, folkhälsomål och 
kommunens strategiska mål i styrkorten. 

Målsättningarna konkretiseras i strategier och 
beståndsdelar som i huvudsak syftar till att ta tillvara 
och förstärka platsens befintliga kvaliteter, skapa en 
levande kommun som är tillgänglig för alla samt att 
skapa robusta system för infrastruktur och byggande.

Det ekologiska perspektivet förverkligas i planför-
slaget bland annat genom att beakta energieffektiva 
transporter genom prioriterad stråk för kollektiv-
trafiksatsningar. Bebyggelse föreslås i anslutning till 
befintlig bebyggelse, nära vatten, skog och fjäll. Ur 
ett socialt perspektiv föreslås åtgärder som bidrar 
till trygghet och jämlikhet, stärkta kopplingar mellan 
olika områden och minskade barriärer. Kärnbyar före-
slås som ska fungera som samlande noder för mindre 
byar med litet befolkningsunderlag. I varje kärnby 
föreslås en servicepunkt som ska kunna bidra till 
bättre tillgänglighet till offentlig service, men också till 
gemenskap och socialt umgänge. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv föreslås åtgärder för att skapa en variation 
i näringslivet, en stärkt besöksnäring och attraktivt 
boende.

Nollalternativet, dvs den förväntade utvecklingen 
om Översiktsplan 2014 inte antas innebär att den 
kommuntäckande översiktsplanen från 1991 fortsätter 
gälla. I nollalternativet ingår även pågående mark- 
och vattenanvändning samt den bebyggelseutveckling 
som bedöms kunna ske utan stöd i översiktsplanen. 
Exempelvis genom att ta fram planprogram och detalj-
planer där stöd saknas i översiktsplan. En stor risk 
med detta arbetssätt är att man tappar helhetsbilden i 
planeringen och möjligheten att arbeta strategiskt och 
långsiktigt.  
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Gällivare tätort med omland

KONSEKVENSBEDÖMNING

Sociala konsekvenser
En förtätning av tätorten skapar närhet, mer rörelse och därmed en mer levande stad. Det ger 
bland annat förutsättningar för en ökad gemenskap genom att människor kan träffas och umgås. 
Konsekvenserna blir därmed positiva för jämställdhet, jämlikhet, trygghet och demokrati. 

Fler områden för fritidshusbebyggelse skapar möjligheter till tätortsnära friluftsboende. 
Fritidsboende stimulerar till friluftsliv, rekreation och sportaktiviteter. Detta medför positiva 
konsekvenser på folkhälsan.  

Planförslaget innebär ökade förutsättningar för oskyddade trafikanter att färdas trafiksäkert. Ett 
sammanhängande gång- och cykelnät och satsningar på kollektivtrafik skapar samma villkor för 
alla oavsett tillgång till bil. Detta leder till ökad jämställdhet, jämlikhet och förbättrad folkhälsa. 

Ny bostadsproduktion till följd av gruvornas expansion kan leda till högre boendekostnader 
vilket främst medför negativa konsekvenser på ekonomiskt svaga. En snabb utbyggnad av stora 
mängder bostäder kan leda till att många människor i samma ålder, i samma livssituation och med 
liknande ekonomiska förutsättningar bosätter sig på samma plats, vilket kan skapa en segregation 
i samhället. Detta kan till viss del motverkas genom en blandning av upplåtelseformer. 

Förstärkta besöksmål och mötesplatser längs med sociala stråk bidrar till en god livsmiljö och attrak-
tivitet. Sociala stråk skapar utrymme att mötas vilket bidrar till ökad gemenskap, jämställdhet, 
jämlikhet, trygghet och demokrati. Genom att stimulera till rörelse främjas en ökad folkhälsa. I ett 
längre perspektiv handlar det också om en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar som i sin tur 
leder till minskade samhällskostnader.

Fler bostäder i anslutning till Malmbanan och större vägar innebär att fler människor riskerar att 
påverkas av buller och vibrationer och för olyckor med farligt gods. En omdragning av väg E45 
från centrala Gällivare kan minska konsekvenserna vid en eventuell olycka med farligt gods samt 
förbättra tillgänglighet och samhörighet inom centrala Gällivare. Om hänsyn tas till gällande 
riktlinjer och säkerhetsavstånd minimeras risken för negativ påverkan på människors hälsa och 
säkerhet.
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Ekologiska konsekvenser
De största irreversibla negativa effekterna av planförslaget kommer att vara påverkan på mark. 
Oexploaterade områden kommer att tas i anspråk för nya bostäder och verksamheter och tidi-
gare bebyggelseområden kommer att omvandlas till gruvindustriområde. Lokalt där exploatering 
sker kommer den biologiska mångfalden att påverkas negativt men för hela planområdet bedöms 
inte den biologiska mångfalden decimeras. De naturtyper som påverkas är vanligt förekommande 
i denna del av landet med arter som normalt återfinns i området. 

Förtätning bedöms generellt ha positiv påverkan på luft med minskad biltrafik och ökad kollektiv-
trafik samt  fler gående och cyklister. 

Ökade satsningar på kollektivtrafik och möjligheter att gå och cykla mellan olika målpunkter 
innebär en betydande miljöförbättring i och med att miljöpåverkande utsläpp minskar. Väl 
planerade skoterleder och angöringspunkter till samhället minskar utsläppen till luft. Genom att 
möjliggöra en utveckling av järnvägen bedöms det ge positiva effekter på utsläpp till luft, eftersom 
förutsättningarna förbättras för transport på järnväg istället för på väg. 

Ny bebyggelse inom området föreslås främst ske inom verksamhetsområdet för det befintliga 
vatten- och avloppsnätet. Detta säkerställer en ändamålsenlig hantering av förorenat vatten och 
minskar risken för att avloppsvatten sprids i mark och vatten. 

Gruvornas expansion kommer att påverka landskapsbilden på ett betyande negativt sätt. Områdena 
kommer successivt att omvandlas till industrilandskap. Upplagsytor, deformationer och öppna sår 
i landskapet kommer att växa och exakt hur dess form kommer att te sig är svårt att förutspå. 
För Malmberget innebär det att en betydande del av bebyggelsen försvinner. Hela området är väl 
synligt och områdets omvandling kommer alltid att vara påtaglig. Kvar blir ett landskap i ständig 
förändring. Gråbergsupplagen i Aitik ger det mest visuellt  dominerande intrycket i landskapet. 

Ekonomiska konsekvenser
Förtätning kan skapa en ökad attraktivitet genom att fler bor på samma yta, vilket ger en större 
rörelse. En mer levande stad kan skapas.  Genom att kunna erbjuda olika boendealternativ skapas 
en bredare bostadsmarknad, vilket gynnar befolkningstillväxt. En ökad attraktivitet ger större 
underlag för kommersiell service, vilket genererar fler arbetstillfällen. Konsekvenserna blir nya 
service- och handelsetableringar, en ökad omsättning för lokala serviceföretag och ökade kommu-
nala intäkter i form av skatter och fler besökare till Gällivare. 

Befintlig infrastruktur såsom VA och vägar kan nyttjas i större grad vid en förtätning jämfört med 
en exploatering i helt nya områden.

Nya trafiklösningar ger ökade investerings- och driftskostnader. Investeringar leder till fler arbets-
tillfällen och en ökad attraktivitet, vilket kan innebära ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt.

Gruvornas expansion innebär fler arbetstillfällen och en fortsatt tillväxt i kommunen.



86    KONSEKVENSER

Landsbygden

Sociala konsekvenser
Kärnbyar som samlande noder skapar förutsättningar för att behålla och utveckla kommer-
siell service på landsbygden. I varje kärnby föreslås en servicepunkt som ska kunna bidra till 
bättre tillgänglighet till offentlig service, men också till ökad gemenskap och socialt umgänge. 
Konsekvenserna av samlande noder blir därmed positiva för trygghet och folkhälsa. 

Utpekandet av LIS-områden samt föreslagna områden för utveckling av turism gynnar i första 
hand näringslivet på landsbygden. Det medför ökad sysselsättning och att människor har möjlighet 
att bo och arbeta på landsbygden utan större pendlingsavstånd.

Förstärkt kollektivtrafik med större möjlighet till arbetspendling på landsbygden kan bidra till  
ökad folkhälsa då aktiv transport främjas. En mer pendlingsvänlig och ändamålsenlig kollektiv-
trafik skapar högre tillgänglighet i bygderna och medför en ökad jämställdhet och jämlikhet. 

På landsbygden föreslås nya bostäder främst i anslutning till befintlig bebyggelse och genom förtät-
ning. En ökad tillgång på bostäder där människor vill bo leder till ökad folkhälsa.   

Genom att bibehålla och utveckla sociala stråk gynnas folkhälsa, socialt umgänge, gemenskap, 
trygghet, jämställdhet och demokrati. Genom att stimulera till rörelse främjas en ökad folkhälsa. I 
ett längre perspektiv handlar det också om en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar som i sin 
tur leder till minskade samhällskostnader.

Planförslagets genomförande kommer mer eller mindre att inskränka på samernas möjlighet att 
nyttja områden för sin näring. Genom att rennäringens områden tas i anspråk bit för bit kan det 
på lång sikt medföra en risk att sysselsättningen inom rennäringen minskar och att den samiska 
kulturen går förlorad. Konsekvenserna blir därmed negativa för trygghet, folkhälsa och den samiska 
identiteten. 

Ekologiska konsekvenser
De största irreversibla negativa effekterna av planförslaget kommer att vara påverkan på mark. 
Oexploaterade områden kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse. Lokalt där exploatering sker 
kommer den biologiska mångfalden att påverkas negativt men för hela planområdet bedöms inte 
den biologiska mångfalden decimeras. De naturtyper som påverkas är vanligt förekommande i 
denna del av landet med arter som normalt återfinns i området. Strandnära bebyggelse kan påverka 
vattenmiljöer negativt. 
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Förtätning bedöms generellt ha positiv påverkan på luft med minskad biltrafik och ökad kollek-
tivtrafik samt  fler gående och cyklister. Planförslaget medger utveckling i sex områden på 
landsbygden. I förhållande till befolkningsunderlaget samt planeringsfolkmängd i kommunen är 
det ett stort antal samlande noder vilket betyder en stor spridning på bebyggelseutvecklingen. En 
negativ konsekvens för denna planeringsprincip är att underlaget för effektiva kollektivtransporter 
hämmas, vilket i sin tur leder till fortsatt högt bilberoende. Transporter leder till förorenade utsläpp 
till luft och mark med negativa konsekvenser för växt- och djurlivet.  

Utvecklingen av turism i bygderna innebär ofta att turistaktiviteter sker i annars orörd natur och 
negativa konsekvenser kan uppstå främst på djurlivet genom buller och andra störningar samt 
genom slitage av känslig natur. 

Ny bebyggelse på landsbygden föreslås i första hand ske inom verksamhetsområdet för det befint-
liga vatten- och avloppsnätet. Detta säkerställer en ändamålsenlig hantering av förorenat vatten 
och minskar risken för att avloppsvatten sprids i mark och vatten.

Bebyggelse i känsliga miljöer såsom Linafallet och älvdalarna påverkar särskild landskapsbilden. 
Beroende på bland annat utformning, placering och arkitektur kan det visuella intrycket upplevas 
negativt eller positivt. 

Föreslagna områden för vindkraftverk medför negativa konsekvenser för växt- och djurliv, särskilt 
inom känsliga områden, såsom Natura 2000 och mark som nyttjas av rennäringen. Vindkraftverk  
påverkar alltid landskapsbilden mer eller mindre. Vindkraftverk utgör ett visuellt dominerande 
inslag i landskapet. Huruvida den visuella upplevelsen är negativ eller positiv är ofta subjektivt, 
men kan sägas bero till stor del på områdets karaktär och hur det använts tidigare.      

Ekonomiska konsekvenser
För landsbygden föreslås en satsning inom sex kärnbyar med servicepunkter och förtätning av 
bostadsbebyggelse. Det föreslås också satsningar på att förbättra och effektivisera kommunika-
tioner mellankommunala stråk som knyter an flera bygder. Detta tillsammans kan innebära ökade 
investerings- och driftskostnader för kommunen.

Kärnbyarna är tänkta att fungera som noder i bygderna där satsning på service och kommunika-
tioner ska göras i första hand. En tydligare satsning i kärnbyarna bedöms ge en bättre möjlighet att 
behålla kommersiell service i bygden. Utifrån kommunens planeringsfolkmängd finns en risk att 
befolkningsunderlaget inte är tillräckligt för  uppnå den kritiska massan till fungerande samhällen  
med utbud av service i samtliga kärnbyar. Det kan innebära att alla kärnbyarna förlorar underlag 
för service på lång sikt. 

Gruvindustrin är den dominerande näringen i kommunen. Satsningar på turistisk verksamhet och 
andra näringar på landsbygden bidrar till ett mer differentierat näringsliv i kommunen och ökad 
sysselsättning på landsbygden.

Genom att skapa förutsättningar för nya attraktiva boenden på landsbygden kan lättnader på 
bostadsmarknaden i tätorten ske. Nya familjer ges möjlighet att flytta till kommunen, vilket ger ett 
utökat underlag för lokal service och en ökad attraktivet på landsbygden. Fler invånare ger ökade 
skattenintäkter.

Planförslagets genomförande kommer mer eller mindre att inskränka på samernas möjlighet att 
nyttja områden för sin näring. Genom att rennäringens områden tas i anspråk bit för bit kan det på 
lång sikt medföra en risk att sysselsättningen inom rennäringen minskar. 
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Fjällvärlden

Sociala konsekvenser
Friluftsliv stimulerar kreativitet, skapande, lek och fysisk aktivitet samt till återhämtning. Detta 
medför en förbättrad folkhälsa och ökad attraktivitet och ökat socialt umgänge. 

Nya etableringar för turistisk verksamhet ger ökad sysselsättning, vilket skapar en ökad trygghet. 
Landsbygdsutveckling i strandnära områden kan också ge upphov till sysselsättning.  

Planförslagets genomförande kommer mer eller mindre att inskränka på samernas möjlighet att 
nyttja områden för sin näring. Genom att rennäringens områden tas i anspråk bit för bit kan det 
på lång sikt medföra en risk att sysselsättningen inom rennäringen minskar och att den samiska 
kulturen går förlorad. Konsekvenserna blir därmed negativa för trygghet, folkhälsa och den 
samiska identiteten. 

Ekologiska konsekvenser
De största irreversibla negativa effekterna av planförslaget kommer att vara påverkan på mark. 
Oexploaterade områden kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse. Lokalt där exploatering sker 
kommer den biologiska mångfalden att påverkas negativt men för hela planområdet bedöms inte 
den biologiska mångfalden decimeras. De naturtyper som påverkas är vanligt förekommande i 
denna del av landet med arter som normalt återfinns i området. 

Etableringar av turistisk verksamhet eller anläggningar för att stärka friluftslivet innebär att fler 
människor vistas i fjällvärlden. Det kan ge upphov till negativ påverkan på naturmiljö och för djur-
livet genom bland annat störningar, slitage och nedskräpning. 

Bebyggelse i fjällvärlden påverkar landskapsbilden. Beroende på bland annat utformning, place-
ring och arkitektur kan det visuella intrycket upplevas negativt eller positivt. 

Ny bebyggelse i Ritsem, Stora Sjöfallet och Nikkaluokta bör främst ske inom verksamhetsområden 
för befintliga vatten- och avloppsanläggningar. Detta säkerställer en ändamålsenlig hantering av 
förorenat vatten och minskar risken för att avloppsvatten sprids i mark och vatten. 

Förslaget med en förlängning av väg 827 med ny vägförbindelse till Norge kommer att generera 
ny trafik, vilket leder till förorenade utsläpp till luft och mark. Fjällvärlden blir mer tillgänglig och 
exponerad, vilket medför negativ påverkan på naturmiljö och för djurlivet genom bland annat 
störningar, slitage och nedskräpning. Förlängningen av väg 827 medför även betydande negativ 
påverkan på rennäringen. Vägförbindelsen är också ett stort ingrepp i landskapet och ger en 
negativ påverkan på landskapsbilden.  
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Ekonomiska konsekvenser
Ökad möjlighet att etablera turistisk verksamhet ökar möjligheten till sysselsättning inom bygden 
samt en mer differentierad arbetsmarknad.

Genom ett restriktivt förhållningssätt för exploatering i fjällvärlden bibehålls de unika värdena och 
dess karaktär. Det är ett attraktionsvärde vilket gynnar besöksnäringen och andra näringsverksam-
heter i kommunen. 

Nya trafiklösningar, såsom förlängningen av väg 827, ger ökade investerings- och driftskostnader. 
Investeringar leder till fler arbetstillfällen samt en ökad attraktivitet, vilket kan innebära ekono-
misk tillväxt och befolkningstillväxt. En investering såsom förlängningen av väg 827 kan få stor 
betydelse för näringslivet, mer specifikt inom turism och annan export.

Planförslagets genomförande kommer mer eller mindre att inskränka på samernas möjlighet att 
nyttja områden för sin näring. Genom att rennäringens områden tas i anspråk bit för bit kan det på 
lång sikt medföra en risk att sysselsättningen inom rennäringen minskar. 






