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PLANBESKRIVNING
INLEDNING
Arbetet med planen bedrivs med ett förenklat ändringsförfarande enligt PBL
(2010:900).
En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden
ska användas. Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.
Planändringsarbetet påbörjas med att en undersökning av risk för betydande
miljöpåverkan görs. I undersökningen utreds planändringens 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 färdiga godkänns de av
kommunstyrelsen och skickas sedan ut på samråd till lantmäterimyndigheten,
länsstyrelsen, sakägare samt andra berörda i två veckor. Under denna period ges det
möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter på planen till
kommunledningsförvaltningen. Om många synpunkter kommit in kan hända att
förfarandet måste bytas och man måste gå ut på granskning.
Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens
kommentarer och planhandlingarna bearbetas.
Detaljplanen 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 och länsstyrelsen inte överprövar kommunens
beslut vinner detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan man i
normalfallet söka bygglov och genomföra lantmäteriförrättningar i enlighet med
planen.

1. PLANHANDLINGAR
•

Plankarta och bestämmelser för underliggande detaljplan Stadsplan för kvarter
VÄGHYVELN (aktbeteckning 25-KIS R152)

•

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning för underliggande detaljplan
Stadsplan för kvarter VÄGHYVELN (aktbeteckning 25-KIS R152)

•

Tillägg till planbeskrivningen (detta dokument)

•

Fastighetsförteckning

2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Fastighetsplaner enligt 1987 års plan- och bygglag (ÄPBL, SFS 1987:10) och
tomtindelningar enligt äldre lagstiftningar är enligt 2011 års plan- och bygglag (PBL,
SFS 2010:900) att anse som bestämmelser om fastighetsindelning i gällande
detaljplaner. Upphävande eller ändring av sådana bestämmelser måste därmed ske
genom ändring av detaljplan (ändring genom att bestämmelsen upphävs eller ändring
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genom att planen ersätts med ny detaljplan). Bestämmelser om tomtindelning är en typ
av bestämmelse som syftar till att låsa fastighetsindelningen till ett visst läge och
utesluter därmed alternativa lösningar.
Ansökan om planbesked för fastigheterna Traktorn 10 och 11 inkom 2021-01-27.
Fastigheterna ligger i västra industriområdet precis söder om Malmvägen i Kiruna
centralort.

Figur 1. Fastigheternas lokalisering i Kiruna tätort markerat med rött.
Ägaren av fastigheterna vill sammanlägga dem genom en lantmäteriförrättning, vilket
gällande detaljplanebestämmelser om tomtindelning hindrar. Kommunstyrelsen
beslutade 2021-03-22 § 106 om positivt planbesked och gav
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att teckna planavtal med sökande.
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Figur 2. Karta från inkommen ansökan om planbesked. Berörda fastigheter där
tomtindelningar önskas hävas omslutna av röd markering.
Syftet med denna detaljplaneändring är därför att upphäva bestämmelser om
tomtindelning som är fastställt 1986-04-09 i Ändring av tomtindelning för kvarteret
TRAKTORN, Kiruna kommun med aktbeteckning 25-FI986-453 som är
planbestämmelser i detaljplan Stadsplan för kvarteret Väghyveln mm i Kiruna stad,
fastställd som stadsplan 1968-10-18, med aktbeteckning 25-KIS-R152.
Detaljplaneändringens avgränsning följer befintliga bestämmelser om
fastighetsindelning för Traktorn 10 och 11.

3. UPPHÄVANDE AV PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom område med nedanstående beteckning

3.1 Gränser
Planområdesgräns

3.2 Administrativa bestämmelser
Upphävande av bestämmelser om fastighetsindelning genom ändring av detaljplan
med aktbeteckning 25-KIS R152, ursprungligen fastställd som ändring av stadsplan
1969-05-10.

a1
Inom detta område upphävs bestämmelse om fastighetsindelning med aktbeteckning
25-FI986-453, ursprungligen fastställd som tomtindelning 1986-04-09.
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Figur 3. Urklipp från tomtindelning med aktbeteckning 25-FI986-453.

a1
Inom detta område upphävs bestämmelse om fastighetsindelning med aktbeteckning
25-KIS-R152, ursprungligen fastställd som ändring av stadsplan 1969-05-10.

Figur 4. Urklipp från stadsplanen med aktbeteckning 25-KIS R152
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4. Planändringens konsekvenser
Efter detaljplaneändringen som häver tomtindelningen är fastigheterna inte längre
låsta i detaljplan, vilket möjliggör en sammanläggning av dem genom en
lantmäteriförrättning. Övriga detaljplanebestämmelser kvarstår och kan användas som
styrinstrument vid prövning av framtida bygglov och fastighetsbildningar.

4.1 Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Planändringen omfattar endast en administrativ gräns och det anses därmed inte
föreligga någon risk för betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 6 kap. 11–
18 §§ miljöbalken (MB, SFS 1998:808). Därmed bedömer kommunen att en
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Länsstyrelsen har i sitt yttrande
(2021-05-04) svarat att de delar kommunens bedömning om att planens genomförande
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.
-

Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintressena värdefulla ämnen och material,
kulturmiljövård samt hindersfrihet. Ingen av dessa riksintressen bedöms påverkas av
detaljplaneändringen.

5. Planändringens förutsättningar
5.1 Översiktsplan
I Kirunas översiktsplan (2018) är området i zonen för bosättning och i den fördjupade
översiktsplanen (2014) pekas området ut som industriområde. Eftersom planområdet
fortsättningsvis kommer att användas för industriändamål anses planändringen inte
motsäga översiktsplanernas intentioner.

5.2 Detaljplan
Detaljplanen som ändras, Stadsplan för kvarteret Väghyveln mm i Kiruna stad antogs
1968. Detaljplanens genomförandetid har löpt ut. I stadsplanen benämns fastigheterna
som Väghyveln 1 och 2, vilket senare har ändrats till Traktorn 10 och 11 genom
ändringen av tomtindelning 1986. Fastigheterna som berörs av planändringen hyser, i
enlighet med gällande stadsplan, byggnader för småindustriändamål med en högsta
byggnadshöjd på 7,6 meter. Båda fastigheterna omges av prickmark. Möjligheten att
bygga i planområdet är inte reglerat i förhållande till fastighetsgränser vilket innebär
att ett hävande av gällande tomtindelning inte gör befintliga byggnader planstridiga.
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Figur 5. Urklipp från Stadsplan R152 med fastigheterna Traktorn 10 och 11, då
benämnd Väghyveln 1 och 2, omslutna av röd markering.

5.3 Gällande bestämmelse om fastighetsindelning
Utöver det som regleras i gällande stadsplan finns ytterligare bestämmelser om
fastighetsindelning för planen, i ett separat dokument. Gällande fastighetsindelning för
Traktorn 10 och 11 fastställdes som tomtindelning 1986-04-09, Ändring av
tomtindelning för kvarteret TRAKTORN, Kiruna kommun, aktbeteckning 25-FI986453. Fastighetsplaner enligt ÄPBL och tomtindelning enligt äldre lagstiftningar är
enligt 2011 års PBL att anse som bestämmelser om fastighetsindelning i gällande
detaljplaner. Detta innebär att den fastställda tomtindelningen för kvarteret Traktorn,
räknas som en bestämmelse till gällande detaljplan, Stadsplan för kvarteret
VÄGHYVELN mm i Kiruna kommun.
Eftersom de äldre tomtindelningsbestämmelserna har tillkommit efter detaljplanens
antagande går de inte att utläsa i detaljplanens handlingar och ett upphävande av
tomtindelning påverkar därför inte den underliggande detaljplanens plankarta eller
planbeskrivning. Detaljplanen (i detta fall Stadsplan för kvarteret Väghyveln,
aktbeteckning 25-KIS R152) som i övrigt reglerar fastighetens markanvändning, gäller
oförändrat även efter upphävandet av tomtindelningen.
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Figur 6. Urklipp från aktbeteckning 25-FI986-453. Röd markering visar vilket
område som omfattas av detaljplaneändringen.

6. GENOMFÖRANDE
6.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR
-

Tidplan

Positivt planbesked

22 mars 2021

Samråd

8 september -22 september 2021

Antagande

20 december 2021

Laga kraft

12 januari 2022

-

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneändringen handläggs med ett förenklat ändringsförfarande enligt
PBL 5 kap. 38 c §. Stegen i processen består av samråd, samrådsredogörelse,
beslut om antagande och laga kraft. Undantaget är om förslaget ändras väsentligt
efter samrådet. Då krävs ytterligare steg i processen, ett granskningssteg, innan
beslut om ändring kan fattas. Kommunen har gjort bedömningen att synpunkterna i
samrådet inte var så betydande att de föranledde en granskningsprocess.
Planändringen gick därför direkt för antagande efter samråd.
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-

Genomförandetid

Enligt PBL 4 kap. 21 § ska kommunen ange en genomförandetid för en detaljplan. I
detta fall får underliggande detaljplan ingen ny genomförandetid eftersom
detaljplaneändringen endast avser upphävande av detaljplanebestämmelse, se PBL 4
kap. 22 § 3 st.

6. 2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER
-

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, m.m.

För att göra förändringar i fastighetsindelningen krävs en ansökan om
lantmäteriförrättning till lantmäterimyndighet. Vid förrättningen prövar
lantmäterimyndigheten åtgärdens lämplighet och överenstämmelse med detaljplanen
m.m.
När denna ändring av detaljplan Stadsplan för kvarteret VÄGHYVELN mm i Kiruna
stad fått laga kraft kommer det inte längre att finnas några bestämmelser
som styr fastighetsindelningen för Traktorn 10 och 11. Framtida fastighetsbildningar
berörande fastigheten får prövas utifrån kvarvarande bestämmelser i gällande
detaljplan och lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen.

6.3 EKONOMISKA FRÅGOR
Detaljplaneändringen finansieras i sin helhet av berörd fastighetsägare Malmvägens
fastighets AB i enlighet med signerat planavtal. Utöver planändringskostnaden kan
ytterligare kostnader uppstå, som en effekt av att detaljplanen ändrats. Detta kan t.ex.
vara kostnader för fastighetsbildning. Även dessa kostnader betalas av
fastighetsägaren.

7. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Kommunala tjänstemän och konsulter som medverkat i planarbetet.

________________________

_____________________

Samuel Falk

Nina Eliasson

Planarkitekt

Planchef

