
  

 

 
 
 
 

 
 

Detta är en förminskad 
variant av plankartan. 
Originalet är i A1-format 

Detaljplanen är endast 
en ändring av befintlig 
detaljplan 



Samråd 
Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt samla 
in synpunkter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt. 
Samrådet pågår 16 september – 7 oktober 2021. 
 
 

 
Detaljplan för del av Kurravaara, del av 
Kurravaara 6:2 m fl, ändring 
 

 
Vad är ett samråd? 
Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och 
påverkan samt att samla in synpunkter som bidrar till 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Under 
samrådet får myndigheter, sakägare och andra som 
berörs av det som planeras möjlighet att ta del av 
planhandlingarna. 

Arbetet med planen genomförs med 
standardplanförfarande vilket innebär att om 
planförslaget godkänns av samrådskretsen kan 
begränsat förfarande tillämpas. Detta innebär att 
förslaget godkänns redan i samrådet. Därefter kan 
planen antas. Om inte planförslaget godkänns av 
samrådskretsen skickas planen ut på granskning till 
berörda sakägare. Därefter kan detaljplanen antas.  

Planhandlingar 
Samtliga handlingar som hör till detaljplanen finns 
i sin helhet tillgängliga i Stadshuset och på Kiruna 
kommuns hemsida: www.kiruna.se/kurravaara62 
 
Vill du ha handlingarna skickade till dig kan du 
kontakta Ann-Sofie Haapalahti på telefonnummer 
0980-756 15 eller via e-post: plan@kiruna.se 
 
Upplysningar 
Upplysningar om detaljplanen ges av Mona 
Mattsson Kauppi, på e-post mona.mattsson-
kauppi@kiruna.se eller telefon: 0980-701 79.  
På grund av de allmänna råden angående covid-19 
för Norrbottens län, kan vi tyvärr inte ta emot 
personliga besök, och ber er därför att ringa eller 
mejla vid frågor om planförslaget. 
 
Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa 
dina eventuella hyresgäster om det pågående 
samrådet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synpunkter 
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen 
senast den 7 oktober 2021 till:  
Kommunstyrelsen, 981 85 Kiruna 
eller till diabas@kiruna.se Använd gärna den 
bifogade blanketten. 
 
Skriv ditt namn och din adress tydligt och märk 
yttrandet ”Kurravaara 6:2 m fl” och diarienummer 
2021–00617. 
 
För det fallet att planförslaget godkänns av alla i 
samrådskretsen kommer planen inte att skickas ut på 
granskning. Detta innebär att den som inte lämnat 
skriftliga synpunkter under samrådsskedet kan 
förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.  

För det fallet att planförslaget inte godkänns av hela 
samrådskretsen kommer planen att skickas ut på 
granskning. Den som då inte lämnat skriftliga 
synpunkter under samrådsskedet eller 
granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga ett 
beslut att anta planen. 

 
Tidplan 
• Samråd: September-oktober 2021 
• Ev granskning: December 2021-Januari 2021 
• Antagande: December 2021 alternativet Q 1 2022 
• Laga kraft: tre veckor efter antagande 
 
Arbetet med planen bedrivs med 
standardplanförfarande enligt PBL (2010:900). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Syftet med ändringen är att korrigera 
planbestämmelsegränser i två mindre delar i den 
nu gällande detaljplanen. Största gränsflytten 
omfattar ca 5 meter. Koordinatsystemet ändras 
från RT 90 2,5 gon O till Sweref 99 20 15 för 
tydlighetens skull. En ny genomförandetid sätts till 
fem år. Endast de delar som ändras prövas i denna 
detaljplan. 
 
I övrigt gäller detaljplanen som tidigare: Syftet 
med detaljplanen över Kallovaara är att man skall 
möjliggöra uppförande av ny väg för att kunna göra 
det lättare att komma till fritidshusfastigheterna 
som ligger närmast Torneälven. Syfte är också att 
utöka byggrätten på vissa fastigheter till 10 % av 
fastighetens storlek dock max 200 kvm 
(kvadratmeter). Inom planområdet kommer det 
också bli möjligt att avstycka ytterligare fem nya 
fritidshustomter. 
 
Planområdets läge, innehåll och areal 
Detaljplaneområdet avgränsas av Torneälven i 
väster och Vuolusjärvivägen i öster. I söder och 
norr angränsar området till allmänningsskogen. 
Planområdet nås via Vuolosjärvivägen.   
 
Planområdets totala area är ca 397 000 kvm 
(kvadratmeter), 39,7 ha (hektar). Vägsträckan från 
Kiruna C till Kallovaara är ca 21,7 km och 
fågelvägen 10,6 km.  
 
Storlekarna på befintliga tomter är från ca 1 000 – 
2 000 kvm. De nya tomterna har en 
planbestämmelse som reglerar minsta storleken på 
tomten till 2 000 kvm. 

  
 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Ingen miljökonsekvensbeskrivning krävs. 
 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Planförslaget stämmer överens med den 
kommunövergripande översiktsplanen för Kiruna 
centralort från år 2018. 
 

Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt i planområdet för den 
befintliga bebyggelsen. De nya tänkta tomterna 
ligger inte inom strandskyddsområdet (100 meter 
från normal vattennivån).  
 

Eventuell granskning 
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