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PLANBESKRIVNING        

INLEDNING 

En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden ska 

användas. Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.  

Planarbetet påbörjas med att en undersökning, tidigare kallad behovsbedömning, görs. I 

undersökningen utreds planens påverkan på miljön och vid större påverkan upprättar man 

även en miljökonsekvensbeskrivning. I samband med att undersökningen tas fram påbörjas 

även arbetet med planhandlingarna.  

När en första version av planhandlingarna finns färdig godkänns de av kommunstyrelsen och 

skickas sedan ut på samråd till lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen, sakägare samt andra 

berörda i minst tre veckor. Under denna period ges det möjlighet att komma in med skriftliga 

synpunkter på planen till kommunstyrelsen. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse 

tillsammans med kommunens kommentarer och planhandlingarna bearbetas.  

Efter bearbetningen godkänns handlingarna och skickas ut på granskning i minst tre veckor på 

samma sätt som under samrådet. De yttranden som inkommer under granskningen 

sammanställs i ett granskningsutlåtande med kommentarer från kommunen. Planhandlingarna 

bearbetas vid behov.  

Detaljplanen godkänns av kommunstyrelsen och antas sedan av kommunfullmäktige. Berörda 

sakägare som senast under granskningstiden lämnat synpunkter som inte tillgodosetts har 

möjlighet att överklaga detaljplanen inom tre veckor från att antagandebeslutet anslagits på 

kommunens anslagstavla. Om ingen överklagar eller länsstyrelsen överprövar kommunens 

beslut vinner detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan man söka bygglov i 

enlighet med planen.  

1. PLANHANDLINGAR 

Till planen hör följande handlingar: 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Grundkarta 

 Behovsbedömning för MKB 

 Rapport Naturvärdesinventering, SWECO 2017-11-14 

 Rapport kartläggning av buller från spår- och vägtrafik, ÅF 2019-06-25 

 PM Dagvattenutredning och klimatanalys, Ramboll AB, 2019-09-13 

 Geotekniks utredning, Tyréns AB 2019-10-11 

 PM Strandskyddsutredning, SWECO 2019-12-11 

 Trafikutformning, Tyréns AB 2020-01-20  

 PM Projekteringsunderlag/Geoteknik, Tyréns AB 2020-11-13 

 MUR Geoteknik, Tyréns AB 2020-11-06 
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2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med planen är att möjliggöra ett attraktivt fritidshusområde i Katterjåkk. I planen utreds 

även möjligheten att förändra parkeringsområdet för husvagnar till ett fritidshusområde samt 

att omplacera husvagnsparkeringen. 

Planen har även som syfte att öka allmänhetens möjlighet till ett aktivt friluftsliv och 

tillgänglighet till fjällmiljö. Detta genom att bland annat planera för fler 

övernattningsmöjligheter men även öka tillgängligheten för dagsbesökare genom strategiskt 

placerade parkeringsytor och en mer trafiksäker lösning för kollektivtrafik. 

Hela planområdet ska anslutas till det befintliga avloppsreningsverket.  

Uppskattat datum för eventuellt antagande av planen är kvartal 4, 2021. 

3. FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP MB 

MILJÖBALKEN KAP.3 

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 

Enligt Miljöbalken 3 kap 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 

de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Sådan 

användning som medför en, från allmän synpunkt, god resurshushållning ska ges företräde. 

Planförslaget möjliggör ytterligare fritidshusbebyggelse i Katterjåkk. Detaljplanen medger 

också utveckling av turistverksamhet i området. Om planen genomförs innebär detta en 

förtätning av bebyggelsen i Katterjåkk. Då det finns tillgång till utbyggd infrastruktur och 

service i närområdet bidrar detta till hushållning av resurser.    

Rallarleden utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt 3:6 MB. Rallarleden är den gamla 

materialvägen som användes under byggandet av Malmbanan. Den följer järnvägen genom 

landskapet och den sträcker sig mellan Abisko på svenska sidan och Rombaksbotn i Norge. 

Leden korsar planområdets södra del och säkerställs inom naturområde. Ett genomförande av 

detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt. 

Hela planområdet utgör riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3:6 MB. Planförslaget 

innebär endast en komplettering inom befintligt bebyggelseområde och bedöms inte medföra 

några negativa konsekvenser för riksintresset. Det rörliga friluftslivet bedöms få en positiv 

påverkan genom en ökad tillgänglighet till fjällmiljö. 

Hela planområdet ligger inom riksintresse för rennäringen enligt 3:5 MB. Bebyggelsen och den 

mänskliga aktiviteten kan skapa barriäreffekter för renarnas förflyttningsmönster och ska 

beaktas vid utformning av planen. Samråd med berörda samebyar sker under planprocessen. 

Väg E10 och järnvägen Malmbanan utgör riksintresse för kommunikation enligt 3:8 MB. 

Detaljplanen möjliggör för en säker passage av E10:an för oskyddade trafikanter och medför 

en positiv påverkan för riksintresset. Det är Trafikverkets ansvar att planera och genomföra 

anläggandet av passagen.  
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MILJÖBALKEN KAP. 4 

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden  

Planområdet är också riksintresse i rörligt friluftsliv (MB 4:2). Området är en del av Sveriges 

fjällvärld från Transtrandsfjällen till Treriksröset. Planförslaget innebär en komplettering av 

befintlig bebyggelse genom nyttjande av befintlig infrastruktur. Tillgänglighet till fjällen ökar 

genom en större tillgänglighet. 

Natura 2000-område 

Torne och Kalix älvsystem (SE0820430) utgör ett mycket stort Natura 2000-område som 

omfattar vattenområden i Torneälven och Kalixälven, Torneträsk samt många biflöden och 

källsjöar inom de svenska delarna av avrinningsområdena. Fjällbäcken Katterjåkk samt sjön 

Vassijaure ingår i Natura 2000-området och ligger utanför planområdet.  

Sammantaget bedöms att risk för negativ påverkan på Natura 2000-området är liten. Denna 

bedömning görs under förutsättning att skyddsåtgärder vidtas för att förhindra att inte det 

bebyggda området orsakar grumling och lokal belastning av näringsämnen i bäcken Katterjåkk 

och i sjön Vassijaure. 

MILJÖBALKEN KAP. 5 

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 

För att säkerställa kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt finns 

miljökvalitetsnormer reglerade för ett flertal ämnen, enligt miljöbalken 5 kap 1 §. Dessa 

normer finns för att varaktigt skydda, alternativt avhjälpa skador på eller olägenheter för, 

människors hälsa eller miljön. Planens genomförande kan väntas medföra en ökning av 

turistverksamhet och trafik i området. Ökningen bedöms dock inte vara av den omfattning att 

miljökvalitetsnormens värden för buller överskrids.  

Planområdet har avrinning till fyra recipienter för MKN vatten. Med föreslagna 

dagvattenlösningar bedöms miljökvalitetsnormer för närliggande recipienter inte få någon 

negativ påverkan.  

4. PLANDATA 

LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL 

Planområdet ligger i Katterjåkk, ungefär 13 mil väster om Kiruna, en kilometer öster om 

Riksgränsen och några kilometer väster om Vassijaure.  

Planområdet omfattar drygt 14 hektar. 
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Inom planområdet finns idag cirka 70 fastigheter. Del av Riksgränsen 1:6 ägs av kommunen. 

Området omfattar även delar av andra stora fastigheter så som Jukkasjärvi 

Kronoöverloppsmark 1:1 och Jukkasjärvi Bandel 100:1 som ägs av Statens fastighetsverk samt 

flertalet mindre privatägda fastigheter. Husvagnsområdet är sedan tidigare avstyckat till 

ungefär 60 mindre fastigheter. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Kiruna kommuns översiktsplan är från 2018. Planen visar grunddragen för hur kommunen 

planerar att använda mark och vattenområden, hur kommunen vill att den byggda miljön ska 

utvecklas och bevaras samt hur kommunen tänkt sig att tillvarata riksintressena.    

I översiktsplanen (Översiktsplan 2018, 2018-12-11) är planområdet och stora delar av 

Katterjåkk utpekat för anläggningsturism (Yb2).   

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan. 

I den fördjupade översiktsplanen från 2014 (Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet, 

januari 2014) pekas hela planområdet ut som ett område för anläggningsturism (Y). Områdets 

goda förutsättningar för skidåkning, fjällvandring och övrig upplevelseturism bidrar till stora 

Figur 1 Översiktskarta, planområdet avgränsat i rött 
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utvecklingsmöjligheter. Etablering och utveckling ska ske i anslutning till den befintliga 

bebyggelsen och i samklang med omgivningens höga naturvärden samt rennäringens behov. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens fördjupade översiktsplan. 

DETALJPLANER 

Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner. Gällande byggnadsplan, Katterjåkk (R298), 

är från år 1986 och reglerar markens användning för camping, hotell, skidbacke, skidlift m.m.. 

Område för stugbebyggelsen ingår i detaljplan Del av Katterjåkk, del av Riksgränsen 1:6, 1:31 

och 1:30, 25-P86/21 (Se198) från år 2007.  

Aktuell detaljplanen ersätter delar av gällande byggnadsplan och delar av detaljplan Se198. 

Nedanstående figurer visar detaljplanens avgränsning i förhållande till gällande planer.   

Figur 2 Utdrag av Katterjåkk ur FÖP Torneträskområdet (2014) 
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Figur 3 Utsnitt av plankarta R298. Aktuellt planområde illustreras med gul linje. 

Figur 4 Utsnitt av plankarta Se198. Aktuellt planområde illustreras med gul linje. 
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ÅTGÄRDSVALSTUDIE – PM FÖRDJUPNING KATTERJÅKK 

Trafikverket har utfört en åtgärdsvalstudie för E10 Torneträskområde med en fördjupning för 

Katterjåkk. Fördjupningen belyser problematiken och möjligheten för oskyddade trafikanter 

att korsa E10. Förslag till lösningar för infarten från E10 i Katterjåkk, lokalisering av 

busshållplats och hanteringen av ytorna vid entrén till orten har studerats. Dessa frågor 

hanteras vidare i planförslaget. 

RIKSINTRESSEN 

Kulturmiljövård 

Området ingår i Kulturmiljöprogram för Norrbotten (Norrbottens kulturmiljöprogram 2010–

2020) för sitt turismkulturvärde.   

Riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap ska avspegla landets historia. 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (nr 36-Torneträskområde). 

Järnvägsmiljö längs med Ofotenbanan är en viktig del i länets industri- och teknikhistoria och 

landets första, längre elektrifierade bana. Ofotenbanan förde med sig att gruvnäringen fick ett 

uppsving och att turismen kunde utvecklas i området. Uttryck för riksintresset är malmbanan 

och de lämningar som arbetet med denna gett upphov till; stationsbyggnader, materielväg, 

grunder och kyrkogård efter anläggarsamhällena vid Tornehamn och Katterjåkk, några äldre 

hus, grunder efter lokstall, hus, hotell och pumpstation bl. a vid Riksgränsen. Rallarvägen 

sträcker sig genom hela området och bidrar starkt till Ofotenbanans höga kulturhistoriska 

värde. Den har även ett pedagogiskt värde då den bidrar till förståelsen av arbetet bakom 

byggandet av banan. 

Friluftsliv och naturvård 

Området har nationella naturvärden. Detaljplanområdet ligger inom riksintresse friluftsliv och 

naturvård (MB 3:6). Planområdet är också riksintresse i rörligt friluftsliv (MB 4:2). Området är 

en del av Sveriges fjällvärld från Transtrandsfjällen till Treriksröset. 

Planområdet är begränsat så att Allemansrätten (MB 7:1) inte begränsas nämnvärt. 

Planområdet är direkt kopplat till naturen och fjällen men även Katterjåkk by. 

Detaljplanområdet och dess omgivning har redan idag tagits i anspråk genom bebyggelse, 

parkeringsytor, husvagnscamping, vandringsleder, skoterled, och skidspår. 

Rennäring 

Detaljplaneområdet ligger inom riksintresseområde för rennäringen, fastställt av 

Jordbruksverket 2005. Inom riksintresseområdet finns två kärnområden av riksintresse för 

rennäringen enligt miljöbalkens 3 kap 5 §. Det ena kärnområdet ligger omedelbart öster om 

detaljplaneområdet och är benämnt Riksgränsen. Det är ett område som används för 

sommarbete och är en naturlig plats för uppsamling av renhjorden. Det andra kärnområdet är 

Njuorajaure och överlappar detaljplaneområdet. Den nordligaste delen av planområdet 

omfattas av åretruntland för Talma sameby. Södra delen av planområdet ingår i Gabna 

samebys försommar, - och sommarland. betesmarker. Bebyggelsen och den mänskliga 

aktiviteten kan skapa barriäreffekter för renarnas förflyttningsmönster och ska beaktas vid 

utformning av planen. Samråd med berörd sameby sker under planprocessen. 
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Kommunikation  

Väg E10 och järnvägen Malmbanan utgör riksintresse för kommunikation enligt 3:8 MB. 

Detaljplanen möjliggör för en säker passage av E10:an för oskyddade trafikanter samtidigt som 

kommunikationsmöjligheterna med kollektivtrafiken ökar. Planförslaget medför en positiv 

påverkan för riksintresset.  

Natura 2000-område 

Torne och Kalix älvsystem utgör ett mycket stort Natura 2000-område som omfattar 

vattenområden i Torneälven och Kalixälven, Torneträsk samt många biflöden och källsjöar 

inom de svenska delarna av avrinningsområdena. Fjällbäcken Katterjåkk samt sjön Vassijaure 

ingår i Natura 2000-området men ligger båda utanför planområdet. 

 
STRANDSKYDD 

Generellt strandskydd omfattar land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen, både på 

land och ute i vattnet, enligt miljöbalken 7 kap. 14§. Strandskyddet är upphävt sedan tidigare 

för hela detaljplaneområdet genom gällande detaljplan från år 2008 och tidigare detaljplaner.  

Strandskyddet återinträder automatiskt när detaljplanen ersätts av ny detaljplan, enligt 

miljöbalken 7 kap. 18§. Strandskyddet kan upphävas i en detaljplan om någon av följande 

punkter kan åberopas, enligt miljöbalken 7 kap. 18 c §:  

1. Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  

2. Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl 

avskilt från området närmast strandlinjen.  

3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och där 

behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 

genomföras utanför området.  

5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området.  

6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Vid ett beslut om att ge dispens, eller att upphäva strandskyddet, ska alltid en fri passage 

lämnas mellan tomtplatsen och stranden. Detta gäller inte om en sådan användning av 

området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller 

anläggningarnas funktion (7 kap. 18 f § miljöbalken). Ett beslut om att upphäva eller ge dispens 

från strandskyddet ska därmed inte omfatta den fria passagen. Att fri passage lämnas är inte 

ett skäl att ge dispens. 

Delar av aktuellt planområdet omfattas av det generella strandskyddet. 



 12 

KULTURSKYDD 

Inom planområdet finns två kända fornlämningar. Fornlämningar är skyddade enligt 

kulturminneslagen (KML). Hänsyn till dessa har tagits vid utformning av planförslaget och de 

bedöms inte få någon negativ påverkan. En arkeologisk utredning ska utföras våren 2021 för 

att se om ytterligare lämningar finns i området. Resultat från utredning inarbetas i 

detaljplanens granskningshandlingar. 

NATURSKYDD 

Inga biotopskydd finns inom planområdet. I artportalen finns rapporter om att ett antal 

fågelarter har påträffats inom området eller i dess direkta närhet. En naturvärdesinventering 

har därför utförts, resultat redovisas under avsnitt Mark, vegetation och djurliv. Vid 

naturvårdsinventering har den rödlistade arten Lapplandsmaskros observerats. 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Detaljplanering i området har pågått sedan 2009. Planens syfte var till en början att svara på 

det höga intresset att vilja exploatera i området, medge en bensinpump samt en 

kapellbyggnad. Ett planprogram påbörjades men avstannade på grund av en rad olika faktorer 

och aspekter som krävde ytterligare utredningar.  

Syftet med detaljplanen har förändrats under åren som gått men behovet för fritidshustomter 

är fortfarande stort och husvagnsföreningen vill utveckla området. På grund av den stora 

bristen på fritidshus i Kiruna kommun har planarbetet åter aktualiserats. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det på grund av nya förutsättningar och ny 

lagstiftning är lämpligt att avsluta pågående och inaktuellt planprogramskede samt börja 

detaljplanen från samrådsskede. Det nyligen formulerade syftet för detaljplanen 

överensstämmer med översiktsplanen (2018) och den fördjupade översiktsplanen för 

Riksgränsen – Torneträsk (2014).  

Beslut om att starta en ny detaljplanprocess med aktuella förutsättningar beslutas av 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 13 januari 2020. 

Efter beslutet har en ansökan om planbesked för Riksgränsen 1:30 inkommit där sökande 

önskar att omvandla befintlig restaurangyta till bostäder. Då ett planarbete pågår tas även det 

sökta området med i detaljplanen för att kunna göra en helhetsbedömning.  

UNDERSÖKNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap 6§ ska kommunen alltid göra en bedömning av huruvida 

genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning 

är den process som kommer fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer fram till att 

planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen 

ska miljöbedömas. Med miljöpåverkan avses bland annat risker för människors hälsa eller för 

miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på kulturarvet eller på skyddad natur.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen där konsekvenserna ska identifieras, 

beskrivas och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12–13§ MB. Hänvisning till detta 

finns även i plan och bygglagens (2010:900) 4 kap. (34§). Regeringen får därutöver meddela 
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föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

En behovsbedömning (som numera kallas undersökning) gjordes av Kiruna kommuns 

plankontor 2018-07-24 som bedömde att gällande detaljplans genomförande inte skulle leda 

till betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 11§. Kommunen ansåg därför att någon 

miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap. 11–18 §§ inte behövde göras. De förändringar som 

planförslaget medför jämfört med dagens situation ska beskrivas i planhandlingarna. De 

aspekter som kan leda till inverkan på miljön ska dock särskilt behandlas i planbeskrivningen.  

 

6. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

MARK, VEGETATION OCH DJURLIV 

Markområde 

Topografin inom planområdet är varierande och sluttar generellt från söder mot norr mot sjön 

Vassijaure. De inmätta nivåerna i söder vid Malmbanan uppgår till som mest till ca +513 och 

som lägst på myrmarker i norr med nivån ca +463 (RH2000).  

Området är kuperat och marken faller som mest från Malmbanan ner till ungefärligt läge av 

det befintliga husvagnsområdet för att sedan flackas av och bli relativt plant.  

I planområdet södra del i angränsning till Rallarleden finns det tre branta raviner. 

Vegetation och djurliv 

En naturvärdesinventering av området har utförts av Sweco, 2017. 

Området hyser fem olika naturtyper, fjällbjörkskog/glest trädbevuxen rished, bäck- och 

källdråg med mer högvuxen lövskog, myr, jåkkstrand samt redan bebyggd ruderatmark. 

Fjällbjörkskogen är i huvudsak av fattig ris- och grästyp. Mer frodiga örtdominerade 

lövskogstyper finns en bit ned i sluttningarna där grundvatten strömmar ut. Skogen är inte 

särskilt gammal på grund av den historiska markanvändningen i trakten. Död ved, hålträd etc 

förekommer tämligen allmänt på grund av storskaliga angrepp från fjällbjörkmätare som 

senast inträffade 2012. 

I områdets fjällbjörkskog förekommer de arter som är vanligt i denna typ av miljö, som bland 

andra lövsångare, bergfink, rödvingetrast, dalripa och gråsiska.  

I delar av planområdet där videsnår och myr förekommer har sävsparv, ängspiplärka, 

enkelbeckasin, ljungpipare och rödbena påträffats.  
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Skyddade arter 

Lapplandsmaskros är en rödlistad art (CR) som har observerats under 2017 inom aktuellt 

detaljplaneområde i delområde 5, se figur ovan. Om växtplatsen ska exploateras bör 

skyddsåtgärder vidtas för att inte skada växtplatsen för lapplandsmaskros. En lämplig 

skyddsåtgärd är att flytta sjok av vegetation (förnaskiktet) på en yta av cirka 100 m2 och lägga 

dessa på en annan närliggande liknande plats där en övervakad etablering kan ske.  

Rödlistad alphumla, polarhumla och tundrahumla har observerats i områden kring 

detaljplaneområdet och det är därför möjligt att de även förekommer inom planområdet. 

Alphumlan och polarhumlan påträffas ovan trädgränsen i fjälltrakter med rikare flora. Särskilt 

under sensommaren, när de utpräglade fjällväxterna blommat över, besöks också blommor i 

skidbackar och längs vägkanter på lägre höjd. Tundrahumla påträffas i subalpin och lågalpin 

zon i fjälltrakter med rikare flora.  

Samtliga arter är beroende av områden med rik blomning. Klimatförändringar är angiven som 

trolig orsak till samtliga av dessa humleartens tillbakagång under senare decennier. De 

lämpligaste livsmiljöerna för dessa arter inom planområdet är sannolikt stränderna längs med 

Figur 5 Områden med naturvärden (Naturvärdesinventering, Sweco, 2017) 
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Katterjåkk. Även vägkanter i området kan vara värdefulla för arterna, då dessa miljöer ofta 

hyser rikblommande flora.  

Landskap 

Området har en storslagen landskapsbild med omkringliggande bergmassiv och utblickar över 

Vassijaure och Katterjåkken. Tillkommande byggnader kommer bli synliga i landskapet men 

följer den befintliga strukturen där bebyggelsen är uppförd i samlade kluster/områden och 

inte utspridda i landskapet. 

Ny bebyggelse utformas så att den underordnas sig landskapet och platsens speciella 

förutsättningar, både vad gäller utformning av tomtplatser och val av material och färgsättning 

för byggnader. Likt befintlig bebyggelse ska fasadmaterial helt eller delvis bestå av trä målad i 

slamfärg. Tak ska vara svart i matt material. Sprängning, schaktning och fyllning ska undvikas 

för att bevara platsens naturliga karaktär.   

Geotekniska förhållanden 

Geotekniska utredningar har utförts av Tyréns i två skeden under 2019 och 2020. I huvuddrag 

utgörs marken inom planområdet av isälvssediment bestående huvudsakligen av sand, silt och 

grus med varierande mäktighet som vilar på naturligt lagrad morän. 

Moränen beskrivs huvudsakligen som grusig sandig siltig (grsasiTi) med tjälfarlighetsklass 2-3. 

Det förekommer även vad som okulärt klassificerats som sandmorän med tjälfarlighetsklass 1. 

Berg i dagen förekommer på platser inom planområdet. Lokalt förekommer även mindre 

myrar inom området. Torvmäktigheten uppgår generellt till mellan 0,5-2,5 m. 

På befintlig husvagnscampingen samt på befintliga grusplaner på den södra delen av 

planområdet har utfyllnad utförts på torv med grov sprängsten som täckts med ett bärlager 

där fyllnadstjocklekarna varierar mellan ca 0,5 - 3,0 m. Den underliggande torven har tryckts 

ihop till följd av uppfyllanden, torvmäktigheterna uppgår i de undersökta punkterna till mellan 

ca 0,2 - 1,3 m. 

Grundvattenförhållanden 

Vid den geotekniska undersökningen har ett fåtal grundvattenobservationer utförts i öppna 

borrhål. Det kan då antas att grundvattenytan generellt ligger ytligt och nära markytan under 

flera tillfällen under årscykeln så som vid kraftig nederbörd och snösmältningsperioder.  

På myrmark och i lågpunkter kan det antas att grundvattenytan är i nivå med markytan. 
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Grundläggning 

Grundläggning av byggnader kan utföras konventionellt med platta på mark eller plintar utan 

andra grundförstärkningsåtgärder. I det fall byggnader placeras i myrområden behöver 

byggnadslasterna föras ned till fasta jordlager exempelvis med plintar och urgrävning av torv 

kommer bli aktuellt. Det skall även beaktas att grundvattenytan i dessa områden bedöms ligga 

högt vilket kan ställa till det med avvattningen runt byggnader. 

Bergschakt kan bli aktuellt vid grundläggningsarbeten samt förläggning av ledningar och 

serviser. Vid grundläggning av byggnader på områden där utfyllnad på torv (skrafferat i figur 

ovan) utförts finns en viss risk för tillkommande sättningar till följd av lastökningen från 

byggnaderna och eventuell uppfyllnad. Torven har troligen tryckts ihop relativt mycket till följd 

av uppfyllanden och den tillkommande sättningen är troligen relativt liten. Det finns även risk 

för sättningar om torven förmultnar. När området exploateras och nya diken och 

Figur 6 Geotekniska förutsättning (PM Projektering, ÅF, 2020) 
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avvattningsåtgärder anläggs finns risk för att grundvattnet avsänkts lokalt vilket kan medföra 

sättningar i torven samt ökad risk för förmultning. 

För en helt sättningsfri grundläggning krävs urgrävning av torven lokalt under planerade 

byggnader eller att laster nedförs till fast morän (t.ex. långa plintar/borrade plintar). Ett annat 

alternativ kan vara kompensationsgrundläggning där torven lämnas kvar, dock kvarstår risken 

för framtida sättningar till följd av förmultning. Detta måste utredas vidare i 

detaljprojekteringsskedet när laster och utformning av byggnader fastställts. 

För vägar och parkeringar på myrmark rekommenderas förbelastning av torv alternativt 

urgrävning av torv och mulljord till fast botten beroende på vägstandard. I övrigt kan vägarna 

utföras med normala metoder. Diken och skärningsslänter bör utföras med fullgott 

erosionsskydd för att förhindra skador under perioder med höga vattenflöden så som vid 

snösmältning eller perioder med ihållande regn. 

 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt miljöbalkens kapitel 5 kan miljökvalitetsnormer fastställas för lägsta miljökvalitet för 

mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Kiruna kommun berörs av 

miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och för vattenkvalitet. 

Luft 

I översiktsplanen för Kirunas kommun från 2018 framgår att det inte föreligger någon risk för 

överskridande av miljökvalitetsnormernas värden utanför Kiruna centralort. Den tillkommande 

trafiken till planområdet bedöms inte bli så omfattande att den kommer att påverka 

luftkvalitén i områden. MKN för luftkvalitet riskerar därmed inte att överskridas på grund av 

detaljplanens genomförande. 

Vatten 

Det aktuella området ligger inom avrinningsområdet till fyra vattenförekomster varav två är 

ytvattenförekomster och två är grundvattenförekomster. Figur nedan visar recipienterna, 

vattendraget i öst (Njuoraätno - kallas även Katterjåkk), sjön i norr (Vassijaure) och 

grundvattenförekomsterna belägna under området (Katterjåkk och en utan benämning).  

Grundvattenförekomsten Katterjåkk (EU_CD: SE759282-629686) samt 

grundvattenförekomsten som saknar benämning (EU_CD: SE759346-629752) ligger båda 

under planområdet och är bedömda att ha god kemisk status och god kvantitativ status.   

Miljökvalitetsnormen är god kemisk och kvantitativ status under 2010–2016. 

Miljökvalitetsnormen är hög ekologisk status och god kemisk status.  
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Sjön Vassijaure (EU_CD: SE759748-160013) norr om planområdet har ett totalt 

avrinningsområde på 130 km2. Vassijaure är bedömd att ha en hög ekologisk status men 

uppnår ej god kemisk status på grund av förhöjda halter av kvicksilver, kvicksilverföroreningar 

(Hg) och bromerad difenyleter (PBDE) (likt alla ytvattenförekomster i Sverige). 

Vattendraget Katterjåkk (EU_CD: SE759332-159590) öst i planområdet har ett totalt 

avrinningsområde på ca 70 km2. Katterjåkk är bedömd att ha god ekologisk status men uppnår 

ej god kemisk status på grund av förhöjda halter av kvicksilver, kvicksilverföroreningar (Hg) och 

bromerad difenyleter (PBDE). Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status och god kemisk 

status. 

Förorenad mark 

Ingen misstanke finns i dagsläget om att markföroreningar förekommer inom planområdet. 

Om föroreningar uppkommer ska miljökontoret kontaktas och frågan om sanering av mark ska 

hanteras enligt miljöbalkens bestämmelser.  

Radon 

Förekomsten av markradon har inte undersökts inom området i samband med framtagande av 

planhandlingarna.  

STÖRNINGAR 

Planeringen får inte leda till störningar som kan innebära olägenheter för människors hälsa 

(vilket definieras i 9 kap. 3§ miljöbalken). Med olägenhet för människors hälsa avses en 

störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en menlig inverkan på hälsan. 

Även de störningar som i första hand påverkar välbefinnandet kan vara olägenheter för 

människors hälsa, till exempel buller. Bedömningen av om en störning inverkar menligt på 

Figur 7 Vattenförekomster inom och utanför utredningsområdet. Ungefärlig lokalisering av 
planområdet i grön ring (Dagvattenutredning, Ramboll, 2019) 
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hälsan beror på hur människor i allmänhet uppfattar situationen. För att störningen ska 

omfattas av bestämmelsen krävs att den har en viss varaktighet, antingen genom att den 

pågår under en sammanhängande tid eller att den återkommer, regelbundet eller 

oregelbundet. 

Buller 

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning 

2015:216). För nybyggnation av bostäder ersätter denna bestämmelse riktvärden från 

infrastrukturpropositionen (1996/97:53), som dock fortfarande kan vara tillämpbara vid 

befintliga bostäder eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur.  

I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid 

bostadsbyggnader från spårtrafik, vägar och flygplatser. Förordningen innehåller även 

bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. I den senaste 

förändringen i förordningen som gäller från 1 juli 2017, höjdes riktvärdet för ekvivalent 

ljudnivå vid fasad med 5 dBA till 60 dBA (65 dBA för små bostäder).  

Bestämmelserna ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller 

icke planlagd mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på 

förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och 

bygglagen (2010:900). Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 

framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.  

 

För att undersöka framtida bullernivåer har en beräkning av omgivningsbuller från spår- och 

vägtrafik i området Riksgränsen till Katterjåkk, samt för Abisko (ÅF, 2019-06-25), tagits fram 

som underlag till detaljplanen. Beräkningarna baseras på prognos för 2040 och visar att 

områden för nya bostäder får som högst en ekvivalent ljudnivå på 60 dBa. Gällande riktvärden 

vid fasad uppfylls för samtliga bostäder inom planområdet. 

 

Ljudnivå, frifältsvärde [dBa] Ekvivalent ljudnivå, 
LpAeq 

Maximal ljudnivå, 
LpAFmax 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.  
Dock för en bostad om högst 35 m2 

60 a) 

65 
- 
- 

Ljudnivå vid en uteplats, om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden 

50  
70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:  
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad bör vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
2. minst hälften av bostadsrummen i en bostad bör vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden mellan kl. 22.00 och 06.00.  
b) Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas 
med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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RISK OCH SÄKERHET 

Ras och skred 

En bedömning av stabiliteten i området har gjorts i samband med de geotekniska 

undersökningarna i området (Tyréns, PM Projekteringsunderlag, 2020). Malmbanan bedöms 

fungera som en barriär mot skred, ras, laviner och slamskred från de högre höjderna utanför 

detaljplaneområdet. Jordtäckningen är dessutom väldigt begränsad på höjdpartierna ovanför 

Malmbanan, i övre delen av aktuellt områdets avrinningsområde. Det innebär att det är en 

begränsad mängd material som kan rasa vid ett eventuell jordskred/slamström. Malmbanan 

och dess avvattning i form av anlagda diken fångar upp avrinnande ytvatten uppifrån så att det 

leds kontrollerat längs järnvägen i en östlig riktning för att sedan ledas under järnvägen genom 

en bantrumma samt via GC-porten under järnvägen vid vändplatsen för Katterjåkkvägen längst 

i söder. Bantrumman har erosionssäkrats med pågjutningar och inga tecken på slamskred eller 

materialtransport har upptäckts kring denna. 

Från Malmbanan lutar det ner mot planområdet. Slänterna bedöms i dagsläget vara stabila 

dels då Malmbanan och skoterleden skapar en barriär mot eventuellt skred, men även då 

Figur 8 Montage med beräknade bullernivåer från järnvägstrafik och aktuellt planområde.  
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avvattningen sker kontrollerat i området. Det förekommer riklig vegetation i slänterna och 

ravinerna vilket även hindrar materialtransporter. 

Vid en förändring av avrinningsförhållanden, eventuell schaktning samt borttagning av 

vegetation finns risk för att skred kan uppstå, detta måste beaktas vid fortsatt planerings- och 

projekteringsarbeten. 

De befintliga ravinerna leder i dagsläget undan dag- och smältvatten från de högre liggande 

delarna utanför detaljplaneområdet, förändringar av dessa medger en risk att vattenvägar 

förändras och vilket kan leda till erosion. Det är viktigt att nuvarande vattenhantering, naturlig 

och konstgjord, bibehålls eller förbättras. Förekommande jordarter är erosionskänsliga och det 

är således viktigt att bibehålla vegetationen alternativt förlägga slänter och känsliga områden 

med erosionsskydd. 

Översvämning 

En klimatanalys där aktuellt planområde ingår har tagits fram av Ramboll, 2019. Majoriteten av 

befintlig bebyggelse ligger idag på en relativt hög höjd från närliggande vatten. Reningsverket 

ligger dock på en lägre marknivå närmare sjön (ca +467 i RH2000), men bedöms ej ligga inom 

riskzonen för höga nivåer i Vassijaure.   

I samband med snösmältning kan stora flöden uppstå i Katterjåkken, vilket medför en viss 

översvämningsrisk i områden i direkt anslutning till vattendraget. I dagsläget bedöms det inte 

finnas några direkta objekt i riskzonen för översvämning då närmaste objekt är beläget ca 30m 

från strandlinje. Detta undantaget den väg- respektive järnvägsbro som korsar Katterjåkken, 

där höga vattennivåer kan orsaka stabilitetsproblem. Denna ligger dock utanför aktuellt 

planområde.  

Utifrån detta bedöms det ej föreligga någon större risk för översvämning orsakad av höga 

vattennivåer i dagsläget.  Översvämningsrisken är dock störst i låglänta områden i anslutning 

till sjön eller vattendraget. 

Skyfall 

Vid ett skyfall motsvarande 50 mm nederbörd framgår idag en ytavrinningssituation 

motsvarande den som framgår i figur nedan. Denna visualisering av lågpunkter och rinnvägar 

har tagits fram med hjälp av SCALGO. 

Analysen visar att avrinning sker från det närliggande fjället i primärt två riktningar. Dels sker 

ett flöde i ostlig/nordostlig riktning mot vattendraget, där ett par rinnstråk passerar befintlig 

camping. Dels förekommer rinnstråk norrut mot väg E10. Ett antal mindre lågpunkter är 

belägna inom campingområdet.  Dessa rinnstråk och lågpunkter bedöms dock ej utgöra någon 

reell risk för skada på människor eller objekt.   

De mest framträdande lågpunkterna är belägna invid väg E10 i norra delen av området, samt 

intill järnvägen i sydöstra delen av området.   

Dessa rinnvägar och lågpunkter behöver beaktas vid framtida exploatering för att undvika 

översvämningsrisk, se figur nedan. I området i norr där lägenhetshus föreslås finns idag en 

flödesväg för skyfallsvatten. Vid detaljprojektering bör placering och utformning av byggnader 

ske för att undvika instängda området där vatten kan samlas.  
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För flödesvägen är det viktigt att tillämpa avskärande åtgärder för att styra regn- och 

skyfallsvatten runt planerade objekt för att minska materiell skada t.ex. stående vatten invid 

fasader. Alternativt kan s.k. skyfallsvägar tillämpas, vilka utformas för att vid ett skyfall kunna 

leda vattnet i t.ex. nedsänkt väg mot recipient. Dessa åtgärder kan samordnas med planerad 

dagvattenhantering.  

 Vid detaljprojektering av Katterjåkksvägen bör avledning av skyfallsvatten beaktas vid 

höjdsättning och utformning av diken för att hindra stående vattensamlingar.  

 

Figur 8 Rinnvägar och lågpunkter i befintligt läge, med en situation motsvarande 50 mm nederbörd samt med 
ca 20 cm vattendjup. Orange linje motsvarar ungefärligt utredningsområde. Planområdet är justerat efter 
utdrag av kartbilden. (SCALGO, 2019) 
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Farligt gods 

E10:an är en primär transportled för farligt gods. I Länsstyrelsens Riktlinjer för fysisk planering, 

skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län (2019) 

anges vilka skyddsavstånd som rekommenderas baserat på ÅDT (årsmedeldygnstrafik) för 

lastbilar och kategori för markanvändning. Riktlinjerna rekommenderar att 

riskhanteringsprocessen beaktas inom ett uppmärksamhetsavstånd på 55 meters avstånd från 

farligt gods på väg. 

Baserat på tabell betecknas aktuellt planområde som zon C – normalkänslig verksamhet. Enligt 

data från Trafikverket över aktuell vägsträcka uppgår ÅDT (tung trafik) till mellan 100–200 

fordon. Hastighetsbegränsning för del av E10:an som passerar planområdet är 70 km/h. 

Baserat på ÅDT och kategori för markanvändning (Zon C) rekommenderas det inte något 

skyddsavstånd från vägkant till bebyggelse enligt länsstyrelsens riktlinjer. Baserat på den typ av 

bebyggelse som planeras samt den årsmedeldygnstrafik, ÅDT (tung trafik), som råder på 

aktuell vägsträcka behöver inga riskreducerande åtgärder vidtas. 

Transporter av farligt gods sker även på järnväg. Befintlig turiststation är ca 30 meter från 

järnvägsspåret idag, vilket är det skyddsavstånd som gäller utan att några åtgärder behöver 

vidtas. Eftersom det gäller en redan pågående verksamhet och inga ytterligare exploateringar 

planeras inom denna del av planområdet så bedöms inga åtgärder kräver. 
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bebyggelse 

Väster om planområdet finns befintliga fritidshus som är uppförda efter 2006 då en detaljplan 

upprättades för området. Detaljplanen reglerar en småskalig men tät bebyggelse med 

grundläggning på plintar. Den kuperade terrängen medför en varierande utformning med 

bland annat byggnader i suterräng. Detaljplanen reglerar att byggnader ska ha träfasad och 

målas med slamfärg för att under barmarkssäsongen smälta in i naturen.   

Nya byggnader inom området ska följa befintligt bebyggelsemönster och utformning. Samtliga 

områden regleras med utformningsbestämmelser om hel eller delvis fasad i trä som målas 

med slamfärg. Tak ska vara svarta i matt material. Inom delar av området finns stora 

höjdskillnader. Intentionen är att dessa ska bevaras i största mån och terrasserade tomter 

genom sprängning eller schaktning är inte önskvärt och ska undvikas. Grundläggning med 

plintar kan vara lämpligt inom dessa platser. Högsta nockhöjd inom planområdet beräknas 

därför inte från medelmarknivån utan från marknivå vid entré vilket anges som bestämmelse 

på plankartan.  

Generellt inom planområdet ska nya byggnader placeras minst 2 meter från fastighetsgräns 

mot kvartersmark eller lokalgata. Mot huvudgata ska avståndet vara minst 4 meter. 

I planområdets södra del ligger Katterjåkks Turiststation som drivs av Friluftsfrämjandet. 

Stationen är uppförd 1937 och ligger i nära anslutning till järnvägen, Katterjåkk station. 

Området regleras för turiststation (R1) och tillfällig vistelse (O).  

I centrala delen av Katterjåkk ligger befintlig livsmedelsbutik, restaurang och lägenhetshotell. 

Gällande detaljplan reglerar användning för restaurang, kontor (ej hotell), bostäder upp till 250 

kvm och butik upp till 300 kvm. För att möta de behov som finns idag och de förändringar som 

kan ske på en turistort under tid ökas flexibiliteten inom området till att gälla bostäder (B), 

handel (H), kontor (K) samt tillfälligt vistelse (O) med reglering av byggnadsarea på 500 kvm 

respektive 600 kvm inom användningsområdet. En fastighet regleras för verksamheter (Z) och 

avser till exempel åkeri och andra kompletterande tjänster för turistisk verksamhet.  

På östra sidan om Katterjåkksvägen möjliggörs för bostäder (B) och tillfällig vistelse (O). Här 

kan fritidsboende i lägenhetsform eller lägenhetshotell uppföras. Här regleras en högsta 

nockhöjd på 15,5 meter vilket möjliggör för byggnader i tre plan. Den relativt täta bebyggelsen 

är placerad för att tillskapa ett tydligt ”centrum” i Katterjåkk som sedan trappas ned med 

glesare bebyggelse mot söder.   
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Inom planområdet finns ett område med cirka 60 avstyckade fastigheter där husvagnar med 

tillgång till servicehus står uppställda. Husvagnarna står permanent uppställda och nyttjas idag 

som fritidshusbostäder. Området är idag planlagt för campingplatser men intentionen är att 

möjliggöra för småskaliga fritidshus. Ett förslag på utformning av området har tagits fram av 

husvagnsföreningen vilket illustrerar i figur nedan. För kunna tillskapa funktionella och 

anpassade hus till de relativt små fastigheterna möjliggörs parbyggda fritidshus över 

fastighetsgräns. I befintligt servicehus tillåts bostäder att inredas.   

Figur 10 Exempel på bostadsbebyggelse i tre plan i fjällmiljö. (Riksgränsen, Swedish Lapland, 2020) 

Figur 11 Illustration över förslag på utformning av befintligt husvagnsområde (Månskensdalens husvagnssamfällighet) 
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I mitten av planområdet tillkommer fem mindre kluster med fristående fritidshus som främst 

är placerade där det idag är grusade parkeringsytor. Tillåten storlek på byggnaderna varierar 

med anpassning till utformning av tomtplatserna. En småskalighet eftersträvas.  

På norra sidan av E10:an ligger ett kommunalt reningsverk som genom en dov färgsättning är 

anpassad till omgivningen. Område för reningsverket säkerställs i planen. 

Offentlig service 

Närmaste förskola och grundskola ligger i Abisko cirka 39 km sydöst om Katterjåkk.  Större 

delen av kommunens offentliga service är koncentrerad till huvudorten Kiruna. Här finns 

sjukhus, skolor (grundskolor, gymnasieskola samt folkhögskola), busstation, järnvägsstation 

m.m. Kiruna ligger cirka 130 km sydöst om planområdet. 

Kommersiell service 

I Katterjåkk och Riksgränsen bor ca 50 personer året runt, de flesta har koppling till 

turismnäringen i området. Anläggningarnas skid-och liftsystem är sammankopplade och de 

kompletterar varandra. Skidlift är placerad på södra sidan av järnvägsspåret. 

I planområdets södra del ligger Katterjåkks Turiststation som drivs av Friluftsfrämjandet. Inom 

området finns även andelslägenheter, husvagnscamping med servicehus, personalbostäder, 

egnahemstomter, sjöflygplats samt servicehus för dagturister. Inom planområdet finns två 

butiker, varav en i anslutning till hotellet. 

FRIYTOR 

Lek och rekreation 

Boende och besökande inom planområdet använder framförallt det närliggande skid- och 

liftsystemet för att ta sig vidare till det breda utbudet för längd, - och alpin skidåkning. Inom 

området planläggs ett område för friluftsliv som möjliggör för en ny skidlift som kopplar 

samman Katterjåkk by med befintlig skidlift söder om järnvägen.  

Inom planområdet finns det leder som ger förutsättningar för skoterfärder, skid- och 

vandringsturer i angränsande fjällområde. Rallarleden passerar genom planområdet södra del. 

Planförslaget bedöms bidra positivt till riksintressena för friluftslivet och det rörliga friluftslivet 

då tillgängligheten till området ökar.     

Park och naturmiljö 

Delar av planområdet omfattas av orörda naturområden med bland annat naturliga 

utsiktsplatser. Inom hela området är närheten till fjällen och naturen påtaglig med omfattande 

rekreationsmöjligheter.  

FORNLÄMNINGAR 

På västra sidan av vattendraget Katterjåkk samt kring Rallarleden på östra sidan av 

vattendraget Katterjåkk finns fornlämningar. Lämningar består av ett antal husgrunder från att 

Malmbanan byggdes. Dessa lämningar, tillsammans med rallarvägen, omfattas av riksintresse 

för kulturmiljövården och ingår i länets regionala kulturmiljöprogram. Fornlämningarna är 

skyddade enligt kulturmiljölagen. För verksamheter som kräver markexploatering, t.ex. ny 

bebyggelse, ska kommunen samråda med länsstyrelsen enligt KML 2 kap. 10§. Detta för att 
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undvika ingrepp i lagskyddade fornlämningar. En arkeologisk utredning av området planeras 

till våren 2021. Granskningshandlingarna kompletteras med resultat från undersökningen. 

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 

lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 

VATTENOMRÅDE 

Längs den östra delen av planområdet rinner fjällbäcken Katterjåkk som mynnar ut i sjön 

Vassijaure i norr. Inget vattenområde ingår i aktuellt planförslag. 

STRANDSKYDD 

Strandskydd gäller inom 100 meter från vattendraget Katterjåkk vilket berör delar av 

planområdet. Strandskydd bedöms inte gälla för de små bäckar och rännilar med källvatten 

som finns inom området enligt utförd naturvärdesinventering (Sweco, 2017-11-14).  

Inom delområde 1 och 2 planeras ny gång, - och skoterväg med planskildhet samt 

skoterparkering delvis inom område för strandskydd. Att anlägga en gångbana är inte en 

åtgärd som är förbjuden inom strandskyddat område enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Parkeringsyta på östra sidan av Katterjåkksvägen inom delområde 3 ligger helt inom 

strandskyddat område. Alternativa placeringar av parkeringsytor har utretts i planområdet 

södra del. På grund av de omfattande markarbeten som skulle krävas på grund av 

höjdskillnaderna och eventuell påverkan på Rallarleden har alternativen inte bedömts som 

genomförbara eller hållbara ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Att möjliggöra 

parkeringsytor är ett led i att öka allmänhetens tillgänglighet till vistelse i fjäll och natur.  

Del av område för fritidshusbebyggelse som ligger på västra sidan vägen inom delområde 4 

ingår i strandskyddsområde. Området är redan i hög grad ianspråktagna genom grusade 

parkeringsytor samt ligger avskilda från strandområde genom Katterjåkksvägen.  

Befintlig turiststation i planområdet södra del ligger inom strandskyddsområde som närmast 

cirka 15 meter från strandlinjen. Området är ianspråktaget av pågående verksamhet och 

avgränsat från strandlinjen genom naturområde.  

Figur 32 Husgrund som ligger inom planområdet. 
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Strandskyddsbestämmelserna syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 

land och i vattnet. Djur- och växtlivet och allmänhetens tillgång till strandområden bedöms 

inte påverkas på ett oacceptabelt sätt på grund av att strandskyddet till del upphävs. Detta då 

tillkommande fritidshustomter regleras småskaliga med en låg exploateringsgrad och ligger 

helt avskilda från strandkant genom Katterjåkksvägen.  

För att bedöma om parkeringsytan kan medföra en väsentlig förändring av livsvillkoren för 

djur- och växtarter inom strandskyddsområdet har Sweco Environments utfört en 

strandskyddsutredning (2019). Det markområde som planeras tas i anspråk för parkeringsytan 

är relativt litet och sedan tidigare hydrologiskt påverkat. Det finns i närområdet åtskilliga 

hektar av samma typ av livsmiljö, främst i anslutning till Vassijaur.  

De växter och djur som lever i det naturområde som planeras tas i anspråk har tillräckligt med 

ytor av samma naturtyp i närområdet och åtgärden påverkar inte förutsättningarna för att 

djur- och växtlivet ska kunna fortleva i livskraftiga populationer på platsen. Inga särskilt 

skyddsvärda naturtyper eller arter, rödlistade, fridlysta eller regionalt ovanliga, påverkas av 

den planerade åtgärden. Åtgärderna kommer inte att fragmentisera naturtypen eller skapa 

barriärer då det lämnas en del av myrens östra del och åtgärden görs i anslutning till redan 

ianspråktagna områden.  

 

Parkeringsytan föreslås avgränsas så att den östra och blötaste delen av myren bevaras så att 

grundvattnet kan passera fritt över denna del. Parkeringsytan utformas med ett grovt 

fyllnadsmaterial som har god genomsläpplighet i botten. Denna konstruktion överlagras med 

en geotextil som ska förhindra att material från det ytliga förstärkningslagret och bärlagret inte 

hamnar i den grövre bottenfyllnaden. En sådan konstruktion släpper igenom merparten av 

flödet. Ett fritt flöde av vatten förbi och under parkeringsytan innebär att livsvillkoren för de 

arter som lever på myren nedströms inte påverkas. I byggskedet ska skyddsåtgärder vidtas för 

att förhindra att det rinner grumligt vatten till Katterjåkken. 

 

Parkeringsytan är en allmän plats och bedöms inte påverka allmänhetens tillträde till 

strandområdet. Inga nya tomtplatser eller den nya parkeringsytan föreslås närmare 

strandlinjen än 40 meter. 

Strandskyddet upphävs inom delar av planområdet och regleras med den administrativa 

bestämmelsen a1 – strandskyddet upphävs. 

För tillkommande fritidshus åberopas som särskilt skäl för strandskyddsdispens enligt 

miljöbalken 18 c § punkt 1; redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften, och punkt 2; genom en väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen 

För tillkommande parkeringsyta åberopas som särskilt skäl för strandskyddsdispens enligt 

miljöbalken 18 c § punkt 5; behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför område. 
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Upphävandet av strandskyddet bedöms inte motverka strandskyddets syften vad gäller trygga 

förutsättningarna för möjligt friluftsliv eller att bevara goda livsvillkor på land och vatten för 

djur- och växtlivet. Passagemöjligheten utmed stranden påverkas inte. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

I Katterjåkk saknas gångvägar både inom fritids och husvagnsbyn, till affär och restaurang och 

till järnvägsstation och skidanläggning. Alla byggda anläggningar ligger söder om E10, men för 

att nå vandrings och skoterleder norr om vägen måste den korsas. Leden används frekvent av 

besökare vilket skapar en osäker trafikmiljö med många oskyddade trafikanter på E10:an. I PM 

Fördjupning Katterjåkk (Trafikverket 2018) förordas en planskild passage under E10:an. 

En utredning avseende trafikutformning har tagits fram för planområdet (Tyréns, 2020). 

Justeringar av förslaget utifrån förändringar inom planområdet har därefter gjorts (Norconsult, 

2020).  

 

Figur 43 Översiktligt förslag på ny utformning av trafikstruktur och parkeringsytor i norra delen av Katterjåkk 
(Norconsult, 2020) 
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En ny gång, - och skoterväg möjliggörs från den nya parkeringen norr om E10:an till Katterjåkk. 

För att säkerställa en trygg övergång så planeras en planskild passage under E10:an öster om 

infartsvägen. Område för till exemplen vägräcken förslås för att öka säkerheten och minska 

risken för att personer genar över vägen (SKYDD).   

Genom att koppla gångväg från planskild passage under E10, befintlig infartsväg och nytt läge 

för busshållplats till den centrala ytan vid affären kan den utvecklas och få en funktion som 

torgyta, samlingsplats och entré till Katterjåkk.   

Område för infartsvägen (GATA1) säkerställer tillräcklig yta för att en C-korsning enligt figur 

ovan ska kunna anordnas.  

Ny utformning med standardhöjdande åtgärder av Katterjåkksvägen har utretts. Vid en 

upprustning av vägen i samband med anslutning av nya lokalgator föreslås vägbredden 

minskas till ett fält med mötesfickor. Detta för att utformning av vägen ska kunna ske med 

godtagbara lutningar utan stora intrång på planerad kvartersmarken. Planlagt område för 

huvudgatan omfattar hela vägområdet inklusive släntutbredning. 

I planområdets södra del vid järnvägen möjliggörs yta för en vändslinga och parkering. 

Kollektivtrafik 

Området har goda tågförbindelser med persontåg. Ett speciellt sommartåg, Karven, angör alla 

stationer längs malmbanan och stationsbyggnaderna finns fortfarande kvar. Katterjåkk station 

är placerad strax söder om planområdet på södra sidan om järnvägsspåret. 

Figur 54 Vy över Katterjåkksvägen mot söder, turiststationen skymtas längst bort i bild (Kiruna kommun, 2019) 
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Bussförbindelse till Katterjåkk finns genom Fjällinjen som går från Kiruna - Narvik. Hållplats till 

området ligger idag vid E10:an. 

Där den nya gångvägen ansluter till befintlig väg anläggs en vändplan med ny busshållplats. 

Busshållplatsen kan därmed placeras centralt i orten med möjlighet att nås nära och 

trafiksäkert från butik, turist, - och stugområden.   

Parkering, varumottag, utfarter 

I Katterjåkk finns idag cirka 320 bilplatser och planlagd parkering för ca 100 husvagnar. Delar 

av de allmänna parkeringsplatserna används som tillfälliga husvagnsplatser vilket innebär att 

antalet p‐platser kan vara lägre. Aktuellt planförslag medför att ett antal av befintliga 

parkeringsytor försvinner och delvis behöver ersättas.  

I delområde 1 anordnas en parkeringsyta med plats för cirka 140 fordon med samordnad infart 

till reningsverket. Parkeringen avser främst att tillgodose parkeringsmöjligheter för det rörliga 

friluftslivet med större ekipage, såsom släpvagn med skoter. Befintlig skoterled som är 

målpunkt för huvuddelen av besökarna sträcker sig förbi parkeringen och norrut till Vassijaure 

vilket gör att parkeringen får en strategisk placering.  

I delområde 2 och 3 anläggs nya parkeringsytor som ersätter de befintliga parkeringarna som 

försvinner vid ett genomförande av planen. Nya parkeringar placeras öster om 

Katterjåkksvägen i nära anslutning till ny gång, - och skoterväg och riktar sig främst till 

dagsbesökare. Placeringarna ökar både tydligheten och säkerheten för besökande i området 

genom att de enkelt kan orientera sig till målpunkter. Parkeringsytorna är även placerade för 

att minimera mängden trafikflöden vid områden för fritidshusbebyggelse.  

Alternativa placeringar för parkeringsytor har utretts, i planområdet södra del. På grund av de 

omfattande markarbeten som skulle krävas på grund av höjdskillnaderna och eventuell 

påverkan på Rallarleden har det inte bedömts som genomförbart eller hållbart ur ett 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.   

En mindre parkeringsyta möjliggörs vid den nya bussvändplanen. Utformning av vändplan och 

hållplats bör ske så för att hindra att fordon parkerar även på den ytan. Inom delområde 2 och 

3 möjliggörs totalt för cirka 130 parkeringsplatser för personbilar. Det finns en befintlig 

parkeringsyta inom detta område som idag främst används av besökare till livsmedelsbutiken. 

Planförslaget möjliggör för en fastighetsreglering och utökad kvartersmark framför butik och 

restaurang så att parkeringar kan lösas på den egna fastigheten.   

En stor andel av besökande till området färdas med skoter vilket skapar ett behov av en 

separerad uppställningsyta för dessa. En skoterparkering är lokaliserad i direkt anslutning till 

gång, -och skoterväg samt bilparkering. Skotertrafiken kan då delvis begränsas till att inte ske 

längs Katterjåkksvägen och område med bostäder.  

Parkeringar för de boende förutsätts lösas inom den egna fastigheten. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Området är delvis ansluten till verksamhetsområde för kommunalt VA. Turiststationen i södra 

delen av planområdet är ansluten till ett eget minireningsverk. I den norra delen av 

planområdet ligger ett reningsverk med kapacitet på 3 200 pe vilket möjliggör ytterligare 

anslutningar.  

Ett förslag till vattenskyddsområde för Katterjåkk vattentäkt är framtagen men är inte 

fastställd. I framtaget förslag ingår planområdet i primärt vattenskyddsområde.   

Dricksvattenkapaciteten för området har utökats för att möjliggöra ytterligare anslutningar. 

Dagvatten 

En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet (Ramboll 2019). Utredningen visar att 

det finns goda möjligheter att tillämpa lösningar för en hållbar och lokal dagvattenhantering 

inom planområdet, se avrinningsområden i figur nedan. 

Utredningen redovisar fördröjning – och reningsanläggningar i form av krossdiken samt 

svackdiken/gräsdiken för respektive avrinningsområde. Även förslag på avskärande åtgärder 

för att förhindra flödesvägar mot planerad bebyggelse redovisas. I skissen föreslås dessutom 

vägtrummor och exempel på hur befintliga diken som överbyggs kan ersättas. Krossdike renar 

mer effektivt än vegetationsbeklätt dike och rekommenderas därför till avrinningsområde A, C 

och E där större förändringar jämfört med befintliga förhållanden sker i detaljplanen. 

För område B som har avrinning mot Vassijaur föreslås dagvatten fördröjas och renas med 

hjälp av nytt gräsdike. 

På plankartan regleras område inom naturmark som yta för dagvattenhantering och upplag för 

snö från den intilliggande kvartersmarken. 



 33 

Energi  

Området är inte ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet. Uppvärmning förväntas ske med 

luftvärmepump och kamin eller likvärdig värmekälla. Kompletterande uppvärmning genom 

hållbara alternativ som till exempel solceller uppmuntras. 

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elförsörjning till området. Ny transformatorstation 

måste anläggas inom området för att möjliggöra ett genomförande av planen. Område för 

transformatorstation (E1) reserveras på plankartan. Även befintlig transformatorstation vid 

husvagnsområdet säkerställs med bestämmelsen. 

Avfall 

Avfallshantering ska ske enligt Kiruna kommuns renhållningsföreskrifter. Tekniska verken AB 

ansvarar för avfallshantering i området.  

I husvagnsområdet finns idag en gemensam lösning för hantering av hushållsavfallet. Vid 

omvandling till fritidshus kan avfallshanteringen ske genom en gemensam lösning alternativ 

vid respektive fastighet.   

Figur 65 Förslag på dagvattenhantering. Avgränsning av planområdet har justerats efter att förslaget har 
tagits fram. (Ramboll, 2019) 
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Inom de nya kvarteren för fritidshus är gatumarken dimensionerad för att inrymma vändplats 

för renhållningsfordon.  

Tele  

Det finns inga optoledningar i området.  

En luftburen låg- och mellanspänningsledning korsar planområdet i söder. Ledning påverkas 

inte av ett genomförande av planen. Inom planområdet finns det mark, - och luftburna 

elledning med hög, - och lågspänning. Vattenfall Eldistribution AB är ledningsägare.  

 

TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET 

Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt delaktiga 

i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska göras tillgängliga, 

trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Inom planområdet 

finns stora höjdskillnader på grund av berg vilket kan försvåra det. 

Ett genomförande av detaljplanen medför att servicen ökar i området och flera företagare får 

möjligheter att bedriva sin verksamhet. Syftet med projektet är även att öka fjällens 

tillgänglighet i form av lättare/tydligare parkeringsmöjligheter. Genom en planskild passage 

samt gång, - och skoterväg ökar tryggheten för oskyddade trafikanter att passera inom 

området.  

Genom att flytta busshållplatsen in till Katterjåkk ”centrum” ökar tillgängligheten och 

attraktiviteten för buss som transportmedel till och från Katterjåkk och förbättrar också 

förutsättningarna för bussresor mellan Katterjåkk och Riksgränsen och andra målpunkter i 

längs E10. 

I områdets södra del säkerställs en parkeringsyta längs med Katterjåkksvägen för 

räddningstjänstens fordon. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Befintliga kommunala ledningar för spillvatten och dricksvatten säkerställt med u-område. 

 

7. GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Preliminär tidplan:  Samråd: februari 2021   

Granskning: augusti 2021  

Antagande: oktober 2021  

Laga kraft: tre veckor efter antagande 
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Genomförandetid  

Genomförandetiden är fem år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägare har rätt till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt. 

Ansvarsfördelning 

Kommunen handlägger planen fram till den vinner laga kraft. Ansvar för genomförande av 

planförslagets kvartersmark åligger fastighetsägare. 

Kommunen ansvarar för genomförande av planförslaget av de delar inom allmän platsmark 

som förvaltas genom kommunalt huvudmannaskap. 

Fastighetsägare samt exploatör ansvarar för och bekostar utbyggnad av byggnader och 

anläggningar inom kvartersmark samt för allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. 

Det är exploatörens ansvar att bekosta, anlägga och skaffa erforderliga rättigheter för sina 

ledningar fram till anslutningspunkt. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för del av Katterjåkksvägen, huvudgatan (GATA1), gång, - och 

cykelvägen (GC-väg), kollektivtrafiktorg (TORG1) och naturområde (NATUR). Kommunen är 

även huvudman för de allmänna parkeringsytorna (P-PLATS) inom planområdet för att 

säkerställa tillgängligheten för allmänheten. 

Det är enskilt huvudmannaskap för allmän plats som avser väg (GATA2, GATA3). 

Katterjåkksvägen i sin helhet är idag inrättad som gemensamhetsanläggning Riksgränsen GA:1 

vilken förvaltas av Katterjåkkvägens samfällighetsförening. Enbärsvägen är idag inrättad som 

gemensamhetsanläggning Riksgränsen GA:3 vilken förvaltas av Soldalens 

samfällighetsförening. 

Avtal 

Avtal ska tecknas med Trafikverket gällande byggande av tunnel under E10. 

Markåtkomst för allmän platsmark gällande Naturmark, GC-väg och Parkeringsplatser på icke 

kommunal mark avses ske genom avtal om fastighetsreglering. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, m.m 

Fastighet Riksgränsen 1:30 och Riksgränsen 1:142 ges med detaljplanen möjlighet att utöka 

sina fastigheter fram till Katterjåkksvägen för att möjliggöra parkeringsytor på egen fastighet. 

Kommunen äger marken. 

Kommunen äger fastigheten Riksgränsen 1:6 där nya lägenhetshus planeras. Redovisad 

kvartersmark för bostäder och tillfällig vistelse (BO) i detaljplanen och ska avyttras till 

exploatör. Denna mark kommer att avstyckas till en eller flera fastigheter. 
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Kiruna kommun äger marken där nya fritidshus planeras. Dessa ska fördelas via den 

kommunala tomtkön. Marken kommer att avstyckas till en fastighet per tomt förutom 

området längst i söder som kan upplåtas till exploatör som en fastighet.  

Mark som i detaljplanen är utlagd till allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap och 

som inte ligger på kommunens mark kommer att överföras till kommunens fastighet 

Riksgränsen 1:6 genom fastighetsreglering. 

Inom området för detaljplanen finns idag befintliga gemensamhetsanläggningar för gata mm 

vilka kommer att behöva förändras med nya andelstal, nya deltagare och förändrade ytor i 

enlighet med detaljplanen genom anläggningsförrättning. Nya gemensamhetsanläggningar för 

lokala gator, områden för snö- och dagvattenhantering samt enskilt VA-nät behöver bildas. 

Markreservat för gemensamhetsanläggning (g) regleras på plankartan. De fastigheter som 

berörs av gemensamhetsanläggningar är Riksgränsen 1:6 och Jukkasjärvi bandel 100:16 samt 

den samfällda marken Riksgränsen S:1. 

Inom kvartersmark för verksamheter (Z) finns utlagt markreservat för underjordiska ledningar 

(u). Området avser befintlig ledningsrätt för VA-ledningar och högspänningsledning. Eventuell 

flytt av elledningar inom planområdet sker i samråd med ledningsägare som är Vattenfall 

Eldistribution AB. 

Kommunen har ledningsrätt för befintlig VA-ledning genom campingområdet vilken planeras 

att flyttas. Befintlig ledningsrätt kommer då att tas bort genom lantmäteriförrättning. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 

Utgifter och intäkter för kommunen 

Kommunen har kostnader för framtagandet av detaljplanen, för utbyggnad av den allmänna 

platsmarken med kommunalt huvudmannaskap samt för sin del av utbyggnad av allmän 

platsmark med enskilt huvudmannaskap i egenskap av fastighetsägare. Kommunen kommer 

även få kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-nätet i egenskap av huvudman för VA-

kollektivet. 

Kommunen kommer få intäkter genom att planavgift som tas ut i samband med bygglov samt 

genom försäljning av mark.  VA-kollektivet kommer att få intäkter genom anslutningsavgifter i 

enlighet med kommunens VA-taxa. 

Utgifter för kvartersmark 

För kostnader som härrör från genomförande av planen på kvartersmark ansvarar respektive 

fastighetsägare. 

Inlösen, ersättning 

Kommunen ska lösa in den mark som är utlagd som allmän platsmark med kommunalt 

huvudmannaskap. De fastigheter som berörs av inlösen är Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 

vilken ägs av Staten och Jukkasjärvi bandel 100:16 vilken ägs av Friluftsfrämjandet. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Detaljprojektering för ny gång- och skoterväg samt planskildhet krävs där omfattning på 

sprängning och påverkan på grundvattennivån utreds. 

Övriga tekniska utredningar och andra åtgärder som kan komma att erfodras vid en 

exploatering ansvarar respektive fastighetsägare för. 

Kommunala anläggningar 

Kommunen kommer att projektera och anlägga allmänna gator med kommunalt 

huvudmannaskap och allmänna parkeringar. Kommunen kommer såsom huvudman för VA-

kollektivet att projektera och anlägga de VA-ledningar som planeras att flyttas samt att 

anlägga nya VA-ledningar fram till förbindelsepunkter. Kommunen kommer i samarbete med 

Trafikverket att projektera och bygga undergången för GC-trafik under E10. 

Enskilda anläggningar 

Kommunen som fastighetsägare kommer för nybildade/ombildade 

gemensamhetsanläggningar att ansvara för projektering och utbyggnad av gator med enskilt 

huvudmannaskap och enskilda VA-nät som behövs för att koppla nya tomter till 

förbindelsepunkter.   

Tillstånd 

Tillstånd för ändring av grundvattennivån kan bli aktuellt i samband med ny planskildhet. 

Tillstånd hanteras av länsstyrelsen. 

8. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE 

Riksintresset för kulturmiljövård bedöms inte få någon negativ påverkan vid ett genomförande 

av planen. 

Riksintresset för friluftsliv bedöms få en positiv påverkan genom en ökad tillgänglighet till 

fjällmiljö. 

Riksintresse för naturvård bedöms inte få någon negativ påverkan då exploatering sker inom 

befintlig bebyggelse och redan påverkade områden.  

Riksintresse för rennäringen bedöms inte påverkas negativt då området redan idag omfattas 

av bebyggelse. 

Riksintresse för kommunikation bedöms få en positiv påverkan genom att möjliggöra för en 

trafiksäkrare korsning vid infart till Katterjåkk samt planskild passage för oskyddade trafikanter 

under E10:an. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
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Buller  

Planområdet utsätts för bullerpåverkan från E10:an i norr och Malmbanan i söder. En 

beräkning baserad på trafikprognos för 2040 har utförts för både spår- och vägtrafik. 

Beräkningarna visar att områden för nya bostäder får som högst en ekvivalent ljudnivå på 60 

dBA. Gällande riktvärden uppfylls för samtliga bostäder inom planområdet. 

Farligt gods 

Baserat på den typ av bebyggelse som planeras samt den årsmedeldygnstrafik, ÅDT (tung 

trafik), som råder på aktuell vägsträcka behöver inga riskreducerande åtgärder vidtas enligt 

Länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till transportväg för farligt gods. 

MILJÖKONSEKVENSER  

Miljökvalitetsnormer  

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 

skyddade områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska 

uppnå en bestämd miljökvalitet. Med föreslagen dagvattenhantering visar 

föroreningsberäkningar att ett genomförande av detaljplanen inte medför en ökad belastning 

på vattenförekomsterna.  

Vid schaktnings- och grävningsarbeten för planskildhet kan medföra en ändring av 

grundvattennivån vilket är en tillståndspliktig vattenverksamhet. 

MKN för luftkvalitet bedöms inte att överskridas vid detaljplanens genomförande. 

Landskap och natur 

Planläggningen syftar till att förtäta ett delvis redan ianspråktaget område varför påverkan på 

landskapsbilden inte bedöms bli betydande. Åtgärder har vidtagits för att anpassa 

tillkommande bebyggelse till landskapet. En förändring av husvagnsområde till 

fritidshusbebyggelse möjliggör för en utformning som smälter in och är mer anpassad till 

omgivning vad gäller färger och material än i dagsläget.  

Den rödlistade Lapplandsmaskros har observerats direkt öster om infart till Katterjåkk inom 

område som planeras för bostäder. För att säkerställa en fortsatt överlevnad av arten kommer 

föreslagen skyddsåtgärd att vidtas och ca 100 m2 av förnaskiktet kommer att flyttas till en 

annan närliggande liknande plats. Exakt placering hanteras vid sidan av planarbetet. 

Bevarandestatus för Lapplandsmaskrosen bedöms inte påverkas negativt av exploateringen. 

Påträffade humlearter är beroende av områden med rik blomning. De lämpligaste 

livsmiljöerna för dessa arter inom planområdet är sannolikt stränderna längs med Katterjåkk. 

Även vägkanter i området kan vara värdefulla för arterna, då dessa miljöer ofta hyser 

rikblommande flora. Då exploatering kommer att ske på fastmarksområden bedöms inte 

naturvärdena få någon betydande negativ påverka vid ett genomförande av planen.  

Ett antal rödlistade fågelarter är rapporterade till Artportalen inom planområdet och dess 

närhet. Tre fågelarter som rapporterats från området har mer än enstaka observationer under 

häckningstid och använder sannolikt det aktuella området som sin livsmiljö, helt eller delvis. 

Det är blåhake, sävsparv och ljungpipare. De skyddsåtgärder som rekommenderas för att 
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minska påverkan på fågellivet är att så långt det är möjligt spara myrarna i området. 

Sammantaget bedöms att inga fågelarters bevarandestatus kommer att påverkas av den 

planerade byggnationen. 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse bedöms få en positiva påverkan vid av ett genomförande av planen. En 

större antal besökande och personer som uppehåller sig i området medför möjligheterna till 

ett ökat utbud av service och kommunikationsmöjligheter. Ny bebyggelse bedöms inte 

medföra någon påverkan avseende skuggning eller andra olägenheter.    

 

9. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Kommunala tjänstemän och konsulter som medverkat i planarbetet. 

 

________________________    _____________________ 

Samuel Falk      Nina Eliasson 

Planarkitekt, Kiruna kommun    Planchef, Kiruna kommun 

 

________________________  

Madelene Rova 

Planarkitekt, Norconsult AB 


