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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 behovsbedömning görs. I behovsbedömningen utreds planens 
påverkan på miljön och vid större påverkan upprättar man även en miljökonsekvensbeskrivning. 
I samband med att behovsbedömningen 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.  

PLANHANDLINGAR 
 

Till planen hör: 

� Plankarta med bestämmelser 
� Planbeskrivning 
� Fastighetsförteckning 
� Grundkarta 
� Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan 
� Särskild arkeologisk utredning – Stenbacken 2009, Norrbottens museum 
� PM Naturvärdesinventering, Tyréns AB 2019-11-07 
� Samrådsredogörelse 
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BAKGRUND 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2006-04-27 § 160-06 att påbörja en utredning för lämpliga 
fritidshusområden i Stenbacken. Upprättande av detaljplanen startade 2008 av Miljö- och 
byggnämnden. Ett församråd hölls 3 mars 2008. Detaljplanen var ute på samråd 2011-03-17 till 
2011-04-14 och här föreslogs 13 tillkommande tomter inom planområdet. Arbetet blev därefter 
vilande.  

Under 2016 återupptogs arbetet och planförslaget omarbetas och skickades ut på nytt samråd 
2016-09-15 till 2016-10-10. Denna gång föreslås 21 tillkommande tomter. På samrådsmötet (4 
oktober 2016) beslutades att samrådstiden skulle förlängas till 2016-10-28.  

Processen med att planlägga Stenbacken har nu börjat om med ett nytt beslut. Detta för att 
processen ska följa nu gällande lagstiftning och förordningar. Kommunen gör också 
bedömningen att det kommer bli tydligare att börja om då processen startade för 13 år sedan och 
många av de som arbetade då har slutat.  

 

 
Översiktskarta, befintliga tomter inom planområdet markeras med rött och föreslagna tomter markeras 
med gult.  
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PLANPROCESSEN 
Kommunstyrelsen (Ks) beslutade 2019-11-04, § 316 att avsluta tidigare påbörjad detaljplan för 
Stenbacken fritidshus och att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan 
för östra Stenbacken enligt nya PBL (2010:900). Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen, 
antas inte medföra betydande miljöpåverkan och bedöms inte heller ha ett stort allmänt intresse 
varför standardförfarande valts.  
 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). Förfarandets olika steg 
redovisas nedan:  
 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, 
berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, 
allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan.  
 
Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 
Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen, men bedöms öka tydligheten inför 
granskningen.  
 
Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till 
detaljplan granskas under 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem 
som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig 
under samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget 
ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre 
ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en 
ny granskning genomföras.  
 
Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även 
synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte 
sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.  
 
Antagande. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.  
 
Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 
detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter ges. 

  

Planprocessen (aktuellt steg markeras med rött)  
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PLANENS SYFTE 
Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra 
tillkomsten av ytterligare fritidshus. Planen reglerar även områden för båthus och parkering med 
plats för avfallskärl.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
All mark (Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1) inom planområdet ägs och förvaltas av Statens 
Fastighetsverk. Länsstyrelsen får med stöd av 32 § 1 st. rennäringslag (1971:437) och 2 § 1 st. 
rennäringsförordning (1993:384) upplåta mark om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet 
för renskötseln. Arrendeavtal tecknas av Länsstyrelsen. Inom planområdet finns idag 17 
fritidshus som är upplåtna med arrendeavtal (bostadsarrende), 2 båthus (lägenhetsarrende) och 1 
arrende med markområde för parkering där Kiruna kommun är arrendator. Tillkommande 
fritidshus kommer också att upplåtas med arrendeavtal. 

PLANDATA 

Områdets läge och areal 
Planområdet är beläget i Stenbacken vid Torneträsks södra strand, cirka 6 mil nordväst om 
Kiruna. Området ligger på östra sidan om väg E10 (mellan Torneträsk och E10) och omfattas av 
fyra uddar. Planområdet avgränsas i väster av E10 och i söder finns Torneträsk. Norr om området 
finns flertalet fritidshus.  

Planområdets areal är cirka 77 ha, varav 39 ha vatten. 

 

  
Översiktskartor, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa: Metria 2017-10-09) 
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TIDIGARE BESLUT 

Riksintressen 
Aktuellt planområdet ligger inom riksintresseområde för: 

• Naturvård (enligt 3:6 miljöbalken) 
• Friluftsliv (enligt 3:6 miljöbalken) 
• Rörligt friluftsliv (enligt 4:2 miljöbalken) 

 
Aktuellt planområdet ligger intill riksintresseområde för: 

• Kommunikationer väg (enligt 3:8 miljöbalken) 
• Rennäring (enligt 3:5 miljöbalken) 

Riksintresse för naturvård  
Planområdet och stora delar av fjällområdet ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 
§ miljöbalken, Torneträsk. Området Torneträsk ingår delvis i obrutet fjällområde och Abisko 
nationalpark omfattar delar av området. Torneträsk är till ytan Sveriges sjunde största sjö. Sjön 
har med sin storlek och placering i Torneälvens övre lopp stor inverkan på vattenvariationerna i 
en stor del av älvsystemet.  

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresse för naturvård ytterligare då 
planområdet delvis är ianspråktaget. Nya fritidshus kommer att erbjuda enkel standard och 
tomtplatserna regleras relativt små. Storleken regleras för att bibehålla småskaligheten. 
Grundläggning får endast ske på plintgrund för att undvika schaktning och utfyllnad. 
Tillkommande båthus får endast uppföras på land och inga nya bryggor får anläggas. Detta för att 
minimera inverkan på naturen.  

Inga avloppsanläggningar får anläggas och lösningar som exempelvis torrtoaletter måste 
användas. Genom att vatten- och avloppsanläggningar inte får anläggas minskar inverkan på 
MKN vatten (Torneträsk). Dricksvatten tas med eller hämtas från sjön. I kommande 
arrendekontrakt ska det regleras att arrendatorn inte får installera WC, disk- eller tvättmaskin. 
Inga vägar planläggs inom området vilket innebär att fritidshusen inte kommer att nås med bil. 
Vintertid kan material fraktas via snöskoter eller skidor. Transportmöjligheterna sätter gränser 
för vad som går att bygga i området.   

 

 
 

 

 

 
Riksintresse för friluftsliv 
Planområdet och hela fjällkedjan ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken, Norrbottens fjällområde. Hela fjällkedjan mot Norge och delar mot Finland utgör 
riksintresse för friluftslivet. Torneälven och Muoniälven ingår i ett område för friluftslivet som 
sträcker sig ner till kusten.  

Planförslaget bedöms bidra positivt till riksintresse för friluftsliv. Detta då fler människor får 
möjligheten att komma närmare naturen och friluftslivet. En förtätning av ett redan exploaterat 
område istället för att utvidga området bedöms positivt med hänsyn till friluftslivets värden. Även 

Enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) 1 §, är det bl.a. förbjudet med körning i terräng 
med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk på barmark i hela 
landet. Detta innebär bl.a. att fyrhjulingar och liknande inte får användas för transport från 
och till stugorna på barmark.  
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om området till viss del redan upplevs privatiserat bedöms en gles exploatering enligt 
planförslaget fortsatt innebära att tillgängligheten för allmänheten och det rörliga friluftslivet kan 
bibehållas. Fri passage inom området och ner till stranden kommer därmed fortsatt att vara 
möjligt.  
 
Riksintresse för rörligt friluftsliv 
Planområdet och stora delar kring Torneträsk ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 
4 kap 2 § miljöbalken, Torneträsk-Paitasjärvi. Kring Torneträsk finns natur- och kulturvärden 
som i sin helhet är av betydelse för turism och friluftsliv.  

Planförslaget bedöms bidra positivt till riksintresse för friluftsliv. Detta då fler människor får 
möjligheten att komma närmare naturen och friluftslivet. En förtätning av ett redan exploaterat 
område istället för att utvidga området bedöms positivt med hänsyn till friluftslivets värden. Även 
om området till viss del redan upplevs privatiserat bedöms en gles exploatering enligt 
planförslaget fortsatt innebära att tillgängligheten för allmänheten och det rörliga friluftslivet kan 
bibehållas. Fri passage inom området och ner till stranden kommer därmed fortsatt att vara 
möjligt. 

Riksintresse för Kommunikationer väg (E10)  
Planområdet gränsar mot väg E10 som är ett utpekat riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 
8 § miljöbalken. Vägen ingår även i det av EU utpekade Trans European Transport Network, 
TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. E10 sträcker sig 
mellan Töre vid Norrlandskusten och Riksgränsen. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt då inga ytterligare anslutningar 
planeras. Hänsyn till gällande skyddsavstånd med hänseende på farligt gods och bebyggelsefritt 
avstånd har tagits, se rubrik Störningar, risker och säkerhet.  

Riksintresse för rennäring 
Cirka 1,5 km nord/nordväst om planområdet, längst Torneträsk, finns en utpekad flyttled för 
rennäringen. Söder om planområdet, cirka 2 km, finns ett stort kärnområde för riksintresse 
rennäring.  

Torneträsk ligger inom Gabna sameby, vilken bedriver renskötsel i området. Planläggningen 
bedöms inte påverka rennäringen på ett betydande sätt då planområdet sedan tidigare delvis är 
bebyggt. Området bibehålls småskaligt och glest. Fri passage genom området kommer fortsatt att 
vara möjligt.  

Generellt är området vid Stenbacken svårt för rennäringen då det är relativt smalt mellan 
järnvägen och Torneträsk. Vid tidigare översiktlig kommunal planering (Översiktsplan 2018, 
2018-12-11 och Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet, 2014-01) har kommunen fört 
dialog med rennäringen för att hitta lämpliga ytor för exploatering som inte påtagligt försvårar för 
rennäringen. Fritidshusbebyggelsen vid Torneträsk bedöms ha högst utnyttjandegrad under 
vårvintern då renarna befinner sig längre ner i skoglandet. Rennäringen har därför varit positiva 
till utpekande av utvecklingsområde F 11, se rubrik Fördjupning av översiktsplanen. Aktuellt 
planområde ligger inom utvecklingsområdet F 11.  

Befintliga förhållande inom planområdet innebär att fri passage på 150 meter finns mellan 
stranden och vägen. Tillkommande bebyggelse enligt planförslaget innebär att fri passage om 
cirka 120 meter fortfarande möjliggörs. Planerade fritidshustomter ligger utspridda i landskapet 
och exploateringsgraden begränsas med hänsyn till omgivningen. Utformningen av planområdet 
och planbestämmelser skapar förutsättningar för att renarna fortsatt ska kunna ströva fritt i 
området.  
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Utdrag ur plankartan där fria passager illustreras.  

 

Natura 2000 
Planområdet och hela Torne och Kalix älvsystem (SE0820430) ligger inom Natura 2000 som 
utgör riksintresse enligt 4 kap miljöbalken, utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Natura 
2000-områdena ingår i ett europeiskt nätverk av naturtyper och syftar till att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus för ingående arter.  

Nya fritidshus kommer att erbjuda enklare standard. Inga avloppsanläggningar får anläggas och 
lösningar som torrtoaletter måste användas. Genom att vatten- och avloppsanläggningar inte får 
anläggas minskar inverkan på MKN vatten (Torneträsk). Dricksvatten tas med eller hämtas från 
sjön. I kommande arrendeavtal ska det regleras att arrendatorn inte får installera WC, disk- eller 
tvättmaskin.  

Befintlig 
fri passage 

150 meter

 

Fri 
passage 

120 meter
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Nya båthus får endast placeras på land och inga nya bryggor kommer att tillåtas. Det förutsätts att 
befintliga bryggor och båthus, som kräver tillstånd för vattenverksamhet, innehar detta.  

Strandskydd 
Kommunerna har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Felaktiga beslut 
upphävs av länsstyrelsen vilket kan överklagas till högre instans. Länsstyrelsen fattar beslut om 
dispenser och upphävande av strandskyddet i områden som skyddas enligt 7:e kap. miljöbalken. 

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder 
som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 § miljöbalken: 

1.  Det ska finnas så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §/18 d § miljöbalken 
2.  Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet påverkas inte                                                                                                                                      
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet beaktas detta endast om aktuellt område avser mark som: 

1.  redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,  
2.  genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt       
från området närmast strandlinjen,  
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området,  
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
eller om: 
 
7.  en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömningen om en plats ligger 
inom ett område som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, så kallat ”LIS-område”. 

 

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. 
 
Strandskydd enligt miljöbalken gäller 100 meter från Torneträsk. Planområdesgränsen ligger i 
träsket varför kvartersmarken och vattenområdet 100 meter från strandlinjen berörs av 
strandskyddet. 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 inga 
nya båtplatser föreslås inom vattenområdet, nya båthus får endast uppföras på land. Inga nya 
bryggor får placeras, de som regleras på plankartan är befintliga bryggor. Båthus och bryggor har 
inte någon privat zon omkring sig. För att minska inverkan på naturen föreslås nya båthus 
placeras i anslutning till varandra. Tillkommande fritidshustomter regleras småskaliga med en 
låg exploateringsgrad, utspridda i landskapet, för att bibehålla områdets karaktär och säkerställa 
fri passage. Inga nya tomtplatser föreslås närmare strandlinjen än 25 meter.  
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Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom planområdet, enligt miljöbalken 18 c §/18 d §. 
Detta anges i plankartan med en generell bestämmelse. En illustrationslinje med illustrationstext 
(strandskyddslinje) finns med i plankartan för att tydliggöra var gränsen för strandskydd går.  

För tillkommande fritidshus som ligger inom 100 meter från stranden åberopas, i enlighet med 
gällande översiktsplan, som särskilt skäl för strandskyddsdispens (enligt 7 kapitlet 18 d § 
miljöbalken) dispensskäl 7: en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden.  

För tillkommande båthus åberopas som särskilt skäl för strandskyddsdispens (enligt 7 kapitlet 18 
c § miljöbalken) dispensskäl 3: det behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Båthus bör ligga i anslutning till 
vatten.   

LIS-områden 
Kommunen har i sin översiktsplan från 2018 pekat ut aktuellt planområde som ett viktigt område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Motivet till utpekandet är att området är 
viktigt för fritidshus och friluftsliv. Närheten till Torneträsk innebär att området utgör ett 
närrekreationsområde som bidrar till ett attraktivt Kiruna. LIS-området ger förutsättningar för 
förtätning vilket främst stödjer Abisko som serviceort men även Kiruna centralort.  
 

 
Översiktskarta LIS Stenbacken F26, planområdet markeras ungefärligen med röd kontur (Källa: 
Översiktsplan 2018 Kiruna kommun) 

 

Kulturskydd 
Processen med att planlägga området startade 2008 och en arkeologisk utredning (Särskild 
arkeologisk utredning – Stenbacken) genomfördes 2009 av Norrbottens museum. Vid 
inventeringen identifierades ett viste bestående av fornlämningar från en kåtatomt och en härd. 
Vistet påträffades strax norr om den nordligast belägna tomten inom planområdet. En fördjupad 
utredning genomfördes i vilken inget av arkeologiskt intresse upptäcktes. Norrbottens museum 
bedömer dock att vistet bör bevaras varför fornlämningen finns med i grundkartan. I plankartan 
regleras en skyddszon på 20 meters radie [q-skydd], med undantag för befintlig tomtplats i 
sydväst, för att säkerställa att fornlämningar inte påverkas. Den föreslagna tomten närmast 
lämningen har flyttats österut enligt rekommendationer från utredningen.  
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Om fornlämningar påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 
Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen (SFS 1988:950). 

 

 
Kartan visar den fornlämning (markeras med blått) som hittades i samband med inventeringen av 
planområdet, planområdesgränsen markeras ungefärligen med rött (Källa: Fornsök.se) 

 

Naturskydd 
I samband med planläggningen har en naturvärdesinventering (NVI) utförts av Tyréns AB (PM 
Naturvärdesinventering Stenbacken Fritidshus 2019-11-07). Stora delar av planområdet bedöms 
utgöra ett påtagligt naturvärde även om området delvis är påverkat av mänsklig aktivitet. 
Naturmiljöerna som finns bedöms vara vanligt förekommande i markerna runtom och 
bedömningen är att motsvarande naturvärden finns i närbelägna områden. Vid NVI 
identifierades 6 naturvärdesobjekt samt ett antal naturvärdesträd. Planförslaget föreslår 
fritidshus inom naturvärdesobjekt 1 (fjällbjörkskog, naturvärdesklass 3) och båthus inom 
naturvärdesobjekt 2 (Torneträsk strand, naturvärdesklass 3).  
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Kartan visar resultat från naturvärdesinventeringen (Källa: PM Naturinventering Stenbacken Fritidshus 
2019-11-07)  

I samband med genomförd NVI har flera olika lummerarter hittats inom planområdet av vilka 
samtliga är fridlysta enligt artskyddsförordningen. De är spridda över stora delar av området och 
förekommer i förhållandevis stort antal och alla bedöms ha god bevarandestatus. Revlummer 
förekommer generellt i de fuktigare delarna av fjällbjörkskogen medan underarten nordlummer 
verkar förekomma mer frekvent högre upp i torrare terräng. Groddlummer och dvärglummer 
påträffades längs stranden på flera ställen. Då lummerarterna finns inom stora delar av området 
samt utanför görs bedömningen att planförslaget inte kommer att påverka arternas 
bevarandestatus på ett betydande sätt.  

 
Nya fritidshus planeras inom fjällbjörkskogen (naturvärdesobjekt 1, naturvärdesklass 3). Skogen 
har enligt utförd NVI biotopkvalitéer såsom naturlig 
artsammansättning, skoglig kontinuitet och värdelement så 
som naturvärdesträd, död ved och den kuperade terrängen 
med block och sänkor som ger variation. Fjällbjörkskog  
utgör också en Natura 2000-naturtyp (9040) och objektet 
är del av ett större fjällbjörkskogsområde vilket ger ett 
storleksvärde och sammantaget bedöms området ha ett påtagligt biotopvärde. Skogen inom 
planområdet är delvis påverkad av fritidshusbebyggelse, gammal plockhuggning/veduttag, 
kraftledning och fyrhjulingsstigar, så varje enskild del håller inte samma naturvärde. 
Sammantaget bedöms området ändå innehålla ett tydligt naturvärde då området fortfarande är 
sammanhängande. Inom området förekommer typiska arter för naturtypen samt den fridlysta 
lummern, vilket bidrar med ett visst artvärde.  

 

Bedömningsskalan enligt standard 
klass 1 är högsta naturvärde 
klass 2 är högt naturvärde 
klass 3 är påtagligt naturvärde 
klass 4 är visst naturvärde. 
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TV: Foto visar fjällbjörkskog. TH: Foto visar naturvärdesobjekt 4, skogsbäck (Källa: PM 
Naturinventering Stenbacken Fritidshus 2019-11-07) 

 
Nya båthus planeras inom strandzonen längst Torneträsk (naturvärdesobjekt 2, naturvärdesklass 
3). Enligt NVI fungerar stränder vanligen som en övergångszon mellan växter, vilket ger 
förutsättningar för den biologiska mångfalden. Då många arter kan samexistera inom zonen 
skapas en högre artrikedom jämfört med övriga planområdet. Arter som noterats är 
slåtterblomma, fjällvedel, gullris, kattfot, ögontröst, fjällruta med flera. Dvärglummer och 
groddlummer förekommer också, dessa är fridlysta. Vikarna bedöms generellt vara en känsligare 
miljö då det ofta är frodigare med större videbuskagezon närmast vattnet och lugnare 
förhållanden, vilket skapar förutsättning för fler arter. Då strandzonen inom planområdet delvis 
är påverkad av bland annat muddring och annan exploatering i strandmiljön kan inte hela 
strandremsan sägas vara naturlig. Varje enskild del håller inte samma naturvärde men helheten 
skapar ett tydligt värde och stranden bedöms fortfarande vara sammanhängande.   

 

 
Foto visar Torneträsk blockrika strand (Källa: PM Naturinventering Stenbacken Fritidshus 2019-11-07) 
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Planförslaget bedöms inte påverka naturvärdena på ett betydande sätt då anpassningar har skett 
för att bibehålla den sammanhängande skogen/strandlinjen och dess värden. Tillkommande 
tomter har placerats utspridda i landskapet och storleken på arrendetomter samt bebyggelse 
regleras småskaligt. Inga vägar planläggs inom området vilket innebär att fritidshusen inte 
kommer att nås med bil. Detta för att minska inverkan på naturen och bevara 
spridningskorridorer. För att säkerställa att bäcken (naturvärdesobjekt 4, naturvärdesklass 2) 
med högt naturvärde bevaras intakt, regleras området som naturmark och ingen ny bebyggelse 
får uppföras närmare än cirka 100 meter. Befintligt fritidshus finns cirka 14 meter söder om 
bäcken.  
 
Nya områden för båthus föreslås inom strandzonen. Dessa får endast uppföras på land för att 
undvika muddring och inverkan på naturen. Alla båthus kommer således inte att nås från vattnet, 
beroende på vattennivån. Nya båthus föreslås ligga i anslutning till varandra för att skapa längre 
obebyggda släpp längst strandlinjen. Spridningskorridorer är viktiga för att arter ska kunna 
sprida sig och röra sig mellan vatten och land. Platserna som pekats ut för båthus har översiktligt 
inventerats för att hitta platser med bäst förutsättning. Antalet båthus inom respektive område 
[B2] har inte detaljprojekterats varför det inte går att säga hur många båthus som är möjliga att 
uppföras. Grundläggningen (plintgrund) sätter ytterligare gränser för möjligheten att uppföra 
båthus.  

Om arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen påträffas under exploatering bör samråd 
hållas med länsstyrelsen avseende vidare hantering för att säkerställa att den lokala 
bevarandestatusen för arterna inte påverkas och för att reda ut om dispens från förordningen 
krävs. 

Mellankommunala intressen 
Några mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av aktuellt detaljplaneförslag. 

Översiktliga planer och program 

Översiktsplan 
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 Stenbacken 
utpekat för fritidsbebyggelse (F 26).  I översiktsplanen påpekas vikten av anpassning till 
landskapsbilden och fritidshus av enklare karaktär samt begränsning av utsläpp till Torneträsk. 
All ny bebyggelse skall föregås av detaljplanering och naturinventering ska upprättas vid 
detaljplaneläggning för både Torneträsk och Stenbacken.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan då markanvändningen är i 
linje med översiktsplanen. Den planerade utvecklingen följer också kommunens översiktliga 
intentioner om att begränsa bebyggelsens omfattning och beslutade krav på att bebyggelsen ska 
vara av enklare karaktär för att minska inverkan på omgivningen.  
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Utdrag från plankarta, aktuellt planområde markeras ungefärligen med rött (Källa: Översiktsplan 2018) 
 

Fördjupning av översiktsplanen 
I den fördjupade översiktsplanen från 2014 (Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet, 
januari 2014) pekas hela området ut för fritidshusbebyggelse (F11). Aktuellt planförslag ligger till 
stor del också inom det område som kommunen specifikt föreslår för förtätning av 
fritidshusbebyggelse. Att planområdet avviker något från det utvecklingsområde som 
exemplifieras i översiktsplanen beror på att kommunen även vill inkludera befintlig bebyggelse 
samt en tidigare planlagd men icke utbyggd yta för parkering i norr. Detta för att säkerställa 
likvärdig bebyggelse samt att tillgodose parkeringsbehovet inom området som varit bristfälligt.  

I området föreslås endast mindre fritidshus av enklare karaktär. Bebyggelsen kan anordnas i 
bostadsgrupper. Restriktivitet mot vattenklosetter för fritidshusen ska tydliggöras. Mörka tak- 
och fasadkulörer rekommenderas. Husen bör utformas med sadeltak. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens fördjupade översiktsplan då 
markanvändningen stämmer samt då en begränsad bebyggelse som tar stor hänsyn till den 
omgivande miljön eftersträvas.   
 

 
Utdrag från plankarta, aktuellt planområde markeras ungefärligen med rött (Källa: Fördjupad 
översiktsplan för Torneträskområdet 2014) 
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Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Delar av aktuellt planområde (i nordväst) regleras av detaljplan/byggnadsplan (Stenbacken, 
Parkering m.m. 1986-11-19 25-P86/54). Denna plan reglerar parkering, hamn, husvagnscamping 
med tillhörande komplement, högspänningsledning och vattenområde.  

Del av gällande plan kommer i samband med aktuell planläggning att ersättas. Det område som 
ersätts regleras i gällande detaljplan som parkering. Syftet med parkeringen är möta behovet av 
parkeringsplatser som uppstår under våren när högsäsongen för pimpelfiskare och stugägare 
inträffar. Inom området finns plats för 74 bilar med släp samt möjlighet att uppföra byggnad för 
samlad hantering av avfall om 10m2 (byggnadsyta) med 2,1 meters byggnadshöjd. Aktuellt 
område är idag obyggt.  

Genomförandetiden för planen har gått ut.  
 

 
Utdrag från gällande plankarta, området som ingår i aktuell planläggning markeras med rött 

Pågående planprocesser 
Det pågår en planprocess (Detaljplan för östra Stenbacken – camping och fritidsbostäder) för ett 
område sydost om aktuellt planområde. Syftet med den planläggningen är att pröva de 
planmässiga förutsättningarna för att etablera en ny camping och ett nytt fritidshusområde, 
liknade aktuell planläggning. Planförslaget har varit föremål för samråd under januari-februari 
2020.  

 
Översiktskarta som visar lokaliseringen för östra Stenbacken med grön markering och aktuellt 
planområde (västra Stenbacken) med röd markering (Källa: Metria.se 2019-08-22).  
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Kommunala beslut i övrigt  
Kommunstyrelsen (Ks) beslutade vid planbesked 2019-11-04, § 316 att planområdet skulle utökas 
något i nordväst från de tidigare förslagen som samråtts för att tillgodose behovet av parkering. 
Ks beslutade också att den största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad inom detaljplanen ska 
vara 50 m2. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Mark- och vattenområden 
Största delen av området utgörs idag av fjällbjörkskog och vatten. Väg E10 ligger väster om 
planområdet. Marken inom planområdet sluttar ner mot Torneträsk från E10:an. 
Höjdskillnaderna inom området är cirka 10 meter, det vill säga en lutning om cirka 7 %.  

Planområdet omfattar fyra uddar i Torneträsk. Uddarna utgörs av låga moränåsar. Moränen är 
sandig med hög halt av block och sten. Uppstickande stenar är vanligt förekommande. Mellan 
åsarna finns lägre partier med myrmark eller blocksänkor. Vegetationen utgörs av fjällbjörk med 
inslag av tall och i huvudsak bärris som undervegetation. Stranden mot Torneträsk är långgrund 
med stenig och blockrik botten. 
 

   
TV: Foto visar fjällbjörkskogen i området. TH: Foto över Torneträsks långgrunda och steniga strandlinje 
(Foto: Tyréns AB 2019-08-27).  
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Friytor och friluftsliv 
Boende och besökande inom planområdet använder framförallt Torneträsk för sommar- och 
vinterfiske. Dessutom finns goda förutsättningar för skoterfärder, skid- och vandringsturer i 
anslutning till planområdet. Planförslaget bedöms bidra positivt till riksintressena för friluftslivet 
och det rörliga friluftslivet. Detta då fler människor får möjlighet att komma närmare naturen.  

Landskapsbild 
Bebyggelsen inom planområdet tillkom under 1950- och 1960-talen. Även om viss renovering och 
uppdatering har skett bedöms bebyggelsen ändå delvis vara småskalig. Det förutsätts att 
befintliga byggnader inom planområdet uppförts enligt gällande regler. Större delen av 
bebyggelsen ligger i anslutning till Torneträsk. Generellt har höjder undvikits vilket gör att 
bebyggelsen smälter in i landskapet. Endast den bebyggelse som ligger på den södra udden är 
synligt från väg E10. De flesta husen är placerade i anslutning till vattnet vilket gör att området är 
mer synligt från Torneträsk. Då området utgörs av flera uddar skapas naturliga uppdelningar som 
bidrar till att känslan av avskildhet förstärks.  

För att begränsa inverkan på omgivningen regleras största byggnadsarea till 100 m2 inom 
arrendetomt varav maximalt 50 m2 för huvudbyggnad. Tillkommande bebyggelse placeras utspritt 
i landskapet och de högsta punkterna undviks för att minimera inverkan på landskapsbilden. Med 
hänsyn till markens lutning och grundläggningsmetod regleras en högsta nockhöjd inom 
planområdet generellt till 5,5 meter. För båthus regleras en lägre höjd. I enlighet med den 
fördjupade översiktsplanen regleras att huvudbyggnader ska utformas med sadeltak. Tak och 
fasader ska vara mörka. Utformningsbestämmelserna regleras som generella bestämmelser och 
gäller hela planområdet. 

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.  

Geotekniska förhållanden  
Inga geotekniska undersökningar har gjorts i samband med detaljplanens framtagande. Marken 
bedöms översiktligt vara byggbar för planerat ändamål då området sedan lång tid tillbaka är 
bebyggt med enklare fritidshus. Grundläggning får endast ske på plint vilket regleras med en 
generell bestämmelse i plankartan.  

Undersökningar gällande hydrologiska förhållanden har inte genomförts i samband med 
framtagande av planhandlingarna. Vid höga vattenflöden i Torneträsk kan de lägst liggande 
delarna av planområdet drabbas av översvämning. Eftersom det råder viss översvämningsrisk 
inom planområdet placeras inga nya tomter under 345 meter över havet. 

Förorenad mark och vatten 
Ingen misstanke finns i dagsläget om att markföroreningar förekommer inom planområdet. 
Frågan om sanering av förorenad mark hanteras om aktuellt enligt miljöbalkens bestämmelser.  

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

Markstrålning ska beaktas vid grundläggningen. Inom högriskområden ska byggnader där 
människor vistas mer än tillfälligt utformas ”radonsäkert”. På normalriskområden kan enklare 
åtgärder vidtas.  
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Bebyggelseområden 

Befintliga förhållanden 
Planområdet är idag delvis bebyggt med fritidshus av enklare karaktär samt båthus med 
tillhörande bryggor. Nästan all befintlig bebyggelse i Stenbacken har kommit till under 1950- och 
1960-talen. Bebyggelsen är generellt småskalig och ligger utspridd i landskapet. Den totala 
byggnadsarean varierar för respektive arrendator, från 70–136 m2 med fritidshus om 40–70 m2. 
Variationerna beror främst på att bygglov beslutats om vid olika tillfällen och bedömningarna har 
då gjorts olika. Generellt har bastu inte fått uppföras i båthusen men det finns vissa 
undantagsfall. Antalet komplementbyggnader som respektive arrendator innehar varierar också. 
Byggandet av bryggor och båthus inom Torneträsks vattenområde klassas som vattenverksamhet 
och det förutsätts att berörda anläggningar innehar de tillstånd som krävs.  

Huvudinriktningen är att hålla planområdet småskaligt i enlighet med kommunens översiktliga 
planeringar och att alla inom planområdet ska få likvärdiga arrendevillkor. Alla byggnader och 
användningar som finns inom planområdet kommer att få vara kvar. Vid eventuell framtida 
bebyggelseförändring kommer dock aktuell detaljplan att gälla från det att den vunnit laga kraft.  

Planförslag 
Planförslaget innebär att marken regleras med användningen fritidshus [B1], båthus [B2], 
vattenområde [W] och bryggor [W1]. Användningen fritidshus [B1] avser boende av varaktig 
karaktär med komplementbyggnader. Totalt möjliggörs för 36 nyttjanderätter för fritidshus inom 
planområdet varav 17 är befintliga. Användningen [B2] innebär endast båthus som inte får 
inredas för varaktig karaktär.  

För de områden där befintlig brygga finns regleras [W1] och i andra fall regleras [W]. Den senare 
bestämmelsen används vid planläggning av områden som ska vara öppet vatten eller för områden 
där kommunens avsikt med planeringen är att karaktären av öppet vatten ska finnas kvar. Inga 
nya bryggor möjliggörs. De bryggor som regleras i plankartan är befintliga. Användningsgränser 
för befintliga bryggor följer bryggans form vilket innebär att bryggorna inte kan flyttas eller göras 
större.  

Planförslaget innebär att stora ytor reglers som allmän plats [NATUR] med hänsyn till den 
omgivande miljö och lanskapsanpassning.  

För att hålla bebyggelsen inom planområdet begränsad regleras tillkommande nyttjanderätter 
(arrendetomter) till 500 m2. Befintliga arrenden regleras utifrån redan ianspråktagen mark och 
kan således vara något större. I vissa fall har befintliga arrendatorer tagit i anspråk större ytor än 
vad kommunen bedömer lämpligt och därför kan befintliga komplementbyggnader ligga utanför 
föreslagen tomtplats (prickad mark i plankartan). Befintliga byggnader får stå kvar men får inte 
ersättas om de ligger inom mark som inte får bebyggas.  

Största byggnadsarea inom [B1] regleras till 100 m2 per arrendetomt varav största byggnadsarea 
för huvudbyggnad är 50 m2. I enlighet med den fördjupade översiktsplanen regleras att 
huvudbyggnader ska utformas med sadeltak. Tak ska vara mörka och icke reflekterande. Fasader 
ska målas med mörk slamfärg. Av säkerhetsskäl får bastu inte inredas i huvudbyggnad, däremot 
kan bastu tillåtas i komplementbyggnad inom ramen för bestämmelserna i detaljplanen. 
Utformningsbestämmelserna regleras som generella bestämmelser och gäller hela planområdet.  

I detaljplanen möjliggörs uppförande av nya båthus [B2] på åtta olika platser längs strandlinjen.  
Tillkommande båthus får endast uppföras på land för att minimera inverkan på naturen. Båthus 
får uppföras med största byggnadsarea om 28 m2 per båthus inom användningsområdet och en 
tillåten högsta byggnadshöjd om 1,9 meter. Utformningsbestämmelserna regleras med generella 
bestämmelser i plankartan. Tillkommande båthusområden är inte detaljprojekterade varför 
antalet båthus inom dessa områden inte regleras. Befintliga fritidshus har i de flesta fall ett 
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tillhörande båthus vilket bedöms vara en viktig funktion för området med hänsyn till närheten till 
Torneträsk. Möjlighet till båthus i nära anslutning till fritidshus säkerställs därför även för 
tillkommande bebyggelse. Tillkommande båthus kommer därför i första hand att upplåtas till 
fritidshusarrendatorer. Om ytterligare plats finns för båthus kommer denna mark att upplåtas i 
det syftet. Bastu får inte inredas i båthus.  

Komplementbyggnader som avses i plan- och bygglagens 9 kap 4 § pkt 3 och 9 kap 4a §, så 
kallade friggebodar och Attefall samt tillbyggnad som avses i 9 kap 4 b § pkt 1 är normalt 
bygglovsbefriade åtgärder. Åtgärderna omfattar mellan 15–30 m2 och kräver i vanliga fall endast 
en anmälan. För att ytterligare säkerställa småskalighet för bebyggelsen med hänsyn till områdets 
värdefulla miljö regleras utökad lovplikt för uppförande av dessa bygglovsbefriade åtgärder. För 
området krävs således bygglov för att:  
 

- Uppföra eller bygga till en komplementbyggnad på max 15 m2, så kallad friggebod 
- Uppföra eller bygga till ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 30 

m2, så kallat Attefallshus 
- Göra en tillbyggnad på max 15 m2 

 
Detta innebär att ovanstående byggnadsåtgärder prövas mot bestämmelserna i detaljplanen. 
Utökad lovplikt regleras med en generell bestämmelse i plankartan.  
 

Figuren ovan visar exempel på hur reglerad exploatering kan se ut inom tomtplatserna. Grå rutor avser 
huvudbyggnader och vita rutor är komplementbyggnader (Källa: Tyréns AB).  

 
Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad inom planområdet är 5,5 meter. Högsta nockhöjd för 
komplementbyggnad är 4,0 meter. Grundläggning av fritidshus får endast ske på plint för att 
minska behovet av fyllnader och schakt. Detta regleras med en generell bestämmelse då syftet är 
att med hänsyn till markens lutning anpassa bebyggelsen efter landskapet. I figuren nedan 
illustreras hur bebyggelsens nockhöjd i förhållande till marknivån kan variera. 
 
Kvartersmark närmare än 3 meter från gräns mot allmän platsmark får inte bebyggas vilket 
regleras med en generell bestämmelse i plankartan.  
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Illustration av hur byggnader generellt kan utformas inom ramen för reglerad nockhöjd, marklutning och 
grundläggning genom plintgrund.  

Offentlig och kommersiell service 
Abisko, som är närmsta serviceort, ligger cirka 25 km nordväst om planområdet. Här finns 
livsmedelsbutik, drivmedelsförsäljning och grundskola.  

Större delen av kommunens offentliga och kommersiella service är koncentrerad till huvudorten 
Kiruna. Här finns sjukhus, skolor (grundskolor, gymnasieskola samt folkhögskola), busstation, 
järnvägsstation m.m. Kiruna ligger cirka 60 km sydöst om planområdet.  
 

Kommunikationer 

Fordonstrafik 
Nya fritidshus kommer att vara enkla och inga vägar planläggs inom området. Fritidshusen 
kommer således inte nås med bil. Detta för att minska påverkan på naturen. Vintertid kan 
material fraktas med snöskoter eller skidor. Transportmöjligheterna sätter gränser på vad som 
går att bygga i området.  

Inom planområdet finns idag stigar som är uppkörda med fyrhjulingar. Det finns även två 
anlagda bredare ”stigar” som bedöms vara framkomliga med större fordon än fyrhjulingar.   

 

 

 

 

 

Enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) 1 §, är det bl.a. förbjudet med körning i terräng 
med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk på barmark i hela 
landet. Detta innebär bl.a. att fyrhjulingar och liknande inte får användas för transport från 
och till stugorna på barmark.  
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Foto visar en av de bredare ”stigarna” inom planområdet (Foto: Tyréns AB 2019-08-27) 

Parkering 
Fritidshusägarna parkerar idag i anslutning till väg E10 där det finns två hårdgjorda grusytor för 
parkeringar. Den största ligger i södra delen av planområdet och inrymmer cirka 7 p-platser, den 
norra parkeringsytan är mindre och inrymmer cirka 4–5 fordon. Direkt söder om aktuellt 
planområde finns parkeringsfickor längst E10 där fritidshusägarna i den södra delen av 
planområdet parkerar.  

Behovet av ytterligare parkeringar uppstår i samband med planläggningen varför det möjliggörs 
för utbyggnad av den södra parkeringsytan. Utökningen bedöms inrymma ytterligare 15 p-platser 
(totalt 22) och en byggnad med samlad hantering av avfall samt utrymme för sopbil att vända. 
Den befintliga parkeringsytan längst E10 i nordväst är liten och terrängen gör det svårt att utöka 
den.  

I planområdets norra avgränsning finns en planlagd (sedan 1986) parkeringsyta som inte anlagts. 
Inom området finns plats för ett sjuttiotal bilar. Genom att ta med detta område i aktuell 
detaljplan säkerställs parkeringsmöjligheterna inom planområdet. Detaljplanen möjliggör också 
för ytterligare en uppställningsplats för sopkärl [E] inom den norra parkeringsytan. Planförslaget 
medger totalt 36 tomtplatser med, i stor utsträckning, tillhörande båthus. Utöver dessa planeras 
de för ytterligare båthus för att möta det intresset som finns för att ha båt vid Torneträsk. 
Parkeringsmöjligheterna måste därför säkerställas även för dessa. Planförslaget möjliggör för 
totalt cirka 100 parkeringsplatser.   

Gång- och skotertrafik 
Inom planområdet finns flertalet stigar som leder från väg E10 och ner mot Torneträsk. Vintertid 
kan stugorna nås med skidor eller skoter.  

Inom planområdet finns inga skoterleder. Närmsta statliga skoterled finns vid Abisko och 
närmsta kommunala skoterled finns i Torneträsk.   
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Tillkommande fritidshus kommer att vara små med enkel standard. Inga avloppsanläggningar får 
anläggas och lösningar som torrtoaletter måste användas. Genom att VA-anläggningar inte får 
anläggas undviks också påverkan på MKN vatten (Torneträsk). Dricksvatten tas med eller hämtas 
från sjön.  

I kommande arrendekontrakten ska det regleras att arrendatorn inte får installera WC, disk- eller 
tvättmaskin.  

Dagvatten 
Idag omhändertas dagvatten helt via infiltration på naturmarken. Planförslaget bedöms inte bidra 
till någon betydande ökning av dagvattnet i området då andelen hårda ytor är små i jämförelse 
med naturmarken. Dagvattnet kan fortsatt tas omhand genom infiltration i naturmarken.  

El och värme 
Vattenfall AB ansvarar för distributionen av el till området. Elförsörjning kan ombesörjas genom 
anslutning till befintlig huvudmatning för el. Anslutningspunkt anges av nätägare.  

Tele- och datakommunikationer 
Det finns inga optoledningar i området. Skanova har ledningar väster om planområdet. 

Inga anslutningar är aktuella.   

Avfall 
Tekniska verken AB ansvarar för avfallshantering i närområdet. Idag finns ingen organiserad 
avfallshantering inom planområdet. Däremot finns det fritidshustunnor för sopor uppställda vid 
infartsvägen direkt nordväst om planområdet. Detta område kan utökas med ytterligare 
avfallskärl ifall behov uppstår. I planförslaget möjliggörs det även för två gemensamma 
uppställningsplatser för sopkärl [E] för boende och båthusägare inom den södra och den norra 
parkeringsytan. Parkeringsytorna är utformade för att inrymma vändplats för sopbil. 
Avfallshantering ska utformas enligt regelverket som beskrivs i ”Handbok för avfallsutrymmen 
(2018)” framtagen av Avfall Sverige. En renhållningsavgift kommer att tas ut av Tekniska Verken 
i Kiruna AB för hämtning av avfall.  

Inga avloppsanläggningar kommer generellt att tillåtas inom området vilket kan innebära behov 
av latrinkärl och hantering av dessa. I detaljplanen möjliggörs för bildande av 
gemensamhetsanläggning för avfallshantering [g]. Gemensamhetsanläggning för avfallshantering 
behöver bildas separat. Om delägarna i gemensamhetsanläggning önskar kan hämtning av 
latrinkärl ordnas genom avtal med Tekniska Verken i Kiruna AB. Ett separat hus för hantering av 
latrin behöver då upprättas, förslagsvis i anslutning till avfallsstationen. I annat fall hänvisas 
avfallet till närmaste återvinningscentral.   

Räddningstjänst 
Brandvärn finns i Abisko men insatsstyrka på heltid finns i Kiruna.  

Skydd av ledningar 
Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad. Vid markarbeten 
ska berörda elnätsföretag kontaktas för begäran om kabelanvisning. Detta ska göras i god tid 
innan planerade grävningsarbeten. 



 

23 

 

Vattenfall innehar ledningsrätt (25-F1994-751.1) för luftledningarna som finns inom 
planområdet. Vissa av ledningar är markförlagda varför marken reserveras för luftledning (l) och 
underjordisk ledning (u). Detta för att säkerställa att utrymme ska finnas, 3 meter åt vartdera 
hållet från ledningen. På de platser ledningarna passerar kvartersmark får marken inte bebyggas 
(prickad mark i plankartan).  

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.  

Störningar, risker och säkerhet 
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 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. 

Bebyggelsefritt avstånd och säkerhetszon 
Vägens sidoområde behöver generellt utformas så att risken för svåra personskador vid 
avkörningsolyckor förebyggs. Säkerhetszonens bredd är beroende av bland annat högsta tillåten 
hastighet och trafikflöde. Det finns också andra skäl till att det behövs ett fritt utrymme längs 
vägar, bland annat för snöupplag och för att få plats med vägmärken och belysning. Därutöver 
måste Trafikverkets riktlinje om bebyggelsefritt avstånd från väg E10 om 30 meter från 
vägområdet (körbana inklusive diken och slänter) tas i beaktande.  
 
Plangränsen ligger generellt utanför vägområdet för E10:an och ny bebyggelse planeras inte 
närmare än cirka 60 meter från vägområdet. Befintlig bebyggelse (södra delen av planområdet) 
ligger dock inom skyddszonen. Den befintliga parkeringsplatsen i södra delen av planområdet 
planeras att utökas i samband med planläggningen och denna ligger strax utanför E10:ans 
vägområde. Inom parkeringsytan möjliggörs det även för ett område med gemensam 
avfallshantering. Befintligt vägräcke längs E10 i höjd med parkeringen bedöms vara tillräckligt för 
som skydd vid olyckor. Inte heller vid den mindre befintliga parkering som ligger strax norrut 
längs E10 bedöms skyddsåtgärder behöva vidtas.  
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Transportled farligt gods  
Längst E10 transporteras farligt gods varpå det är viktig med ett skyddsavstånd från vägen. 
Länsstyrelsen i Norrbotten har 2015 tagit fram: Riktlinjer - Skyddsavstånd till transportleder för 
farligt gods. Enligt riktlinjerna finns fyra olika kategorier för markanvändningen och bostäder 
(småhusbebyggelse) hamnar i zon C (normalkänslig verksamhet). 

 

Väg Antal fordon 
Årsdygnstrafik [ÅDT] 

Andel tung trafik 
[%] 

Hastighet 
[km/h] 

E10 647 48% (Kvoten för tungtrafik är inte uppdelad på fjäll/kust varför % blir hög) 90 

Trafikuppgifter, prognos år 2040 enligt trafikuppräkning EVA med kvoten 1,01 för lätt trafik och 1,64 för 
tung trafik  

 

Figuren nedan visar att skyddsavståndet mot E10 rekommenderas till 40 meter utan att 
ytterligare säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas.  

 

 
Tabellen visar skyddsavståndet från transportled med farligt gods (Källa: Riktlinjer - Skyddsavstånd till 
transportleder för farlig gods) 

 

Ett befintligt hus (södra delen av planområdet) ligger inom skyddsavståndet, cirka 20 meter från 
vägkant. Ingen ny bebyggelse tillåts dock inom skyddsavståndet. Närmsta fritidshus får uppföras 
cirka 60 meter från E10:ans vägområde. En av de två befintliga parkeringsplatserna längs E10 
föreslås utökas i samband med planläggningen. Inom parkeringsytan möjliggörs det även för en 
byggnad som kan hantera gemensamt avfall (kategori A – okänslig verksamhet). Kategori A 
finns inte med tabellen ovan då risknivån är så pass låg att risken kan tolereras utan krav på 
särskilda åtgärder. 
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Trafikbuller 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft (med stöd av 9 kap. 12 § 
miljöbalken). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid 
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- och 
bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked. Buller från spårtrafik och vägar 
bör inte enligt förordningen överskrida:  
 

• 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad (65 dBA ekvivalentnivå för en bostad om högst 35 m2)  
• 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad  
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad  

 
Boverket tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram en broschyr 
(Hur mycket bullrar vägtrafiken?) som visar metoder för att översiktligt kunna bedöma 
ekvivalenta (genomsnittliga) bullernivåer. Båda metoderna förutsätter att dessa uppgifter 
finns: 

• Trafikmängd (647 ÅDT) 
• Skyltad hastighet (90 km/h) 
• Avstånd mellan vägmitt och mottagare (70 meter) 

 

Väg Antal fordon 
Årsdygnstrafik [ÅDT] 

Andel tung trafik 
[%] 

Hastighet 
[km/h] 

E10 647 48% (Kvoten för tungtrafik är inte uppdelad på fjäll/kust varför % blir hög) 90 

Trafikuppgifter, prognos år 2040 enligt trafikuppräkning EVA med kvoten 1,01 för lätt trafik och 1,64 för 
tung trafik  

 

Gällande riktvärden för 
buller vid bostäder klaras 
enligt modellen då dBA 
ligger under 50. Buller från 
väg E10 kommer inte att 
vara ett problem. 
Tillkommande trafik 
bedöms vara begränsad och 
antas inte medföra att 
gällande normer inte kan 
uppfyllas. 

 

 
 

 
  

Översiktlig bullerberäkning för E10 enligt modell 1 (Källa: Hur mycket 
bullrar vägtrafiken?) 
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MILJÖKONSEKVENSER 
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer 
och program ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett 
program göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Bedömningen ska göras 
enligt de kriterier som anges i förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar och ska 
alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande.  

Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas 
uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen, 
programmet eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig.  

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. Regeringen får därutöver 
meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Kommunens bedömning 
Kiruna kommun upprättande en undersökning av risk för betydande miljöpåverkan för aktuell 
detaljplan 2019-09-04. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan och någon fullständig MKB behöver inte upprättas.  

Länsstyrelsen har 2019-10-14 i samrådsyttrande inte lämnat något yttrande på om planförslaget 
kan innebära betydande miljöpåverkan med hänvisning till att viss information behöver 
förtydligas.  

Miljömål  
Syftet med de miljöpolitiska målen (prop. 2004/05:150), totalt 16 stycken (redovisas i tabellen 
nedan) är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige 
är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska 
miljömålen. Arbetet sker i samarbete med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och 
andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Länsstyrelsen 
följer också upp hur miljöarbetet går. Aktuellt läge går att läsa på miljömålsportalen 
(www.miljomal.nu). 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har konstaterat att inget av miljömålen uppnås till 2020 och ett 
åtgärdsprogram för att nå regionala miljö-, klimat- och energimål, fastställdes under 2018. 
Arvidsjaurs och Gällivare kommuner har under 2018 antagit nya lokala miljömål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljomal.nu/
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Samtliga miljömål och planens bedömda inverkan på dessa: 

Miljömål  Planens inverkan 

1 Begränsad klimatpåverkan ± 

2 Frisk luft ± 

3 Bara naturlig försurning x 

4 Giftfri miljö x 

5 Skyddande ozonskikt x 

6 Säker strålmiljö x 

7 Ingen övergödning x 

8 Levande sjöar och vattendrag ± 

9 Grundvatten av god kvalitet ± 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård ± 

11 Myllrande våtmarker x 

12 Levande skogar x 

13 Ett rikt odlingslandskap x 

14 Storslagen fjällmiljö ± 

15 God bebyggd miljö ± 

16 Ett rikt växt- och djurliv ± 

Förklaringar 
+ positiv påverkan     ++ mycket positiv påverkan 
- negativ påverkan    - - mycket negativ påverkan 
±obetydlig positiv eller negativ påverkan  x ingen påverkan 
 

Kommentar: Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen på ett 
betydande negativt sätt.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 
1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel 
trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett 
ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN för olika 
föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i vattenförekomster (SFS 
2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och 
musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

MKN för utomhusluft 
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 

Tillkommande trafik bedöms bli obetydande i sammanhanget. MKN riskerar därmed inte att 
överskridas på grund av detaljplanens genomförande. 
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MKN för vattenförekomster 
Vattenmyndigheterna (5 stycken) har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för 
vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har 
delats in i vattenförekomster för vilka bedömning har skett vilken ekologisk, kemisk eller 
kvantitativ status som vattnet har och vilka krav som ställs för att kunna upprätthålla och 
förbättra denna status. 

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela Norrbottens 
län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har utsetts till 
vattenmyndighet i distriktet. Vattendistriktet beslutade i december 2016 om (nya) MKN, 
åtgärdsprogram och förvaltningsplan för åren 2016-2021. Beslutande MKN innebär kortfattat att 
alla ytvattenförekomster ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus samt att alla grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla god kvantitativ status 
och god kemisk grundvattenstatus (om inte undantag har meddelats). Yt- och 
grundvattenstatusen får generellt inte försämras. 

Inget av distriktets vatten uppnår god kemisk status till följd av storskalig och långväga spridning 
av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE, används bland annat som 
flamskyddsmedel), vilka sprids till miljön via läckage från varor, avfallsupplag med mera. Bortsett 
från dessa är det ett femtiotal vattendrag, sjöar och kustvatten som inte uppnår god kemisk status 
på grund av påverkan från olika tungmetaller och tributyltenn (TBT). 

Vattenkvaliteten är överlag god inom distriktet, men vissa utmaningar finns att särskilt ta hänsyn 
till i samband med samhällsutvecklingen: 

• Fysiska förändringar, exempelvis utvinning av energi, vägar, ökad produktionen inom 
jord- och skogsbruk som påverkar vattnen negativt. Fysisk påverkan är den vanligaste 
orsaken till att god ekologisk status inte nås i distriktet. 

• Läckage av metaller och sura ämnen från sulfidjordar i kustområden, beroende av bland 
annat bearbetning och dikning. 

• Storskalig påverkan från areella näringar, exempelvis genom gödsling, utdikning, ökad 
instrålning vid avverkning samt effekter från körskador i marken. 

• Läckage av metaller från avslutad och pågående gruvverksamhet. 

• Vattentäkter som saknar vattenskyddsområde eller där föreskrifter och skyddsområdets 
avgränsningar behöver revideras. I Bottenvikens vattendistrikt är det bara drygt 10 % av 
de allmänna vattentäkterna som har fullgott skydd. 

 

Nuvarande status och MKN för berörda vattenförekomster (www.viss.lansstyrelsen.se, 2019-08-
13): 

 

Vattenföre-
komst 

EU-CD Ekologisk 
status/ 
potential 

Kemisk 
status 

MKN 
Ekologisk 
status 

MKN Kemisk 
status 

Miljöproblem 

Ytvatten-
förekomst: 

Torneträsk 

SE757277-
167340 

Hög Uppnår ej 
god 

Hög 
ekologisk 
status  

God kemisk 
ytvattenstatus med 
undantag av 
kvicksilver/kvicksi
lverföreningar och 
bromerad 
difenyleter. 

Miljögifter till följd 
av atmosfäriskt 
nedfall. 
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Kommentar: Utveckling enligt planförslaget bedöms inte påverka huruvida normerna för god 
ekologisk eller god kemisk status kan uppnås/upprätthållas.  

Inga vatten- eller avloppsledningar kommer att finnas inom planområdet. Dricksvatten och 
diskvatten hämtas från Torneträsk eller tas med. Endast torrtoaletter möjliggörs. I kommande 
arrendekontrakt ska det säkerställas att arrendatorn inte får installera WC, disk- eller 
tvättmaskin.  

MKN för havsmiljön 
Inget vatten som påverkar kustvatten/MKN berörs av aktuell utveckling. 

MKN för fisk- och musselvatten 
Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt Naturvårdsverkets 
förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 

MKN för omgivningsbuller 
MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i förordning 
(2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att kartlägga buller och 
upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett samhälle har fler än 100 000 
innevånare.  

Eftersom Kiruna kommun har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt krav på 
bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade miljökvalitetsnormer. 

De förändringar som planförslaget medför jämfört med dagens situation beskrivs under rubriken 
Trafikbuller.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

Tidplan 
Detaljplanen bedöms kunna antas under våren 2021. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller dock tills den 
upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med 
detaljplanen förverkligas. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplanen. För genomförandet ansvarar respektive 
arrendator samt eventuell förening.  

Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken vilket tydliggörs med en 
administrativ bestämmelse på plankartan [a1]. Detta då kommunen generellt inte huvudman för 
områden med fritidshusbebyggelse och där enskilda intressen är huvudsyftet.  

Vid enskilt huvudmannaskap finns möjligheten att bilda en gemensamhetsanläggning för skötsel 
av den allmänna platsen [NATUR]. Inom planområdet är det staten som äger marken och det 
finns inga planer på att ändra detta. Naturmarken kan anses vara överdimensionerad men 
bedöms samtidigt krävas för att säkerställa naturmiljön och de riksintressen som finns inom 
området. Det finns inga avsikter att bilda en gemensamhetsanläggning för den allmänna platsen 
då behovet av drift och skötsel av den bedöms vara mycket litet. Om ett behov av förvaltning av 
området uppstår i framtiden kan en lantmäteriförrättning initieras för att hantera detta. 

Lovplikt 
Enligt 4 kap. 14-15 § plan- och bygglagen kan kommunen inom visa ramar besluta att minska eller 
utöka bygglovspliktens omfattning. Lättnader i bygglovsplikten får emellertid inte beslutas om 
bygglov krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.  
 
Det bedöms i aktuell detaljplan finnas anledning att reglera utökad lovplikt för bygglovsbefriade 
åtgärder. Syftet är att ytterligare begränsa bebyggelsen med hänsyn till områdets värdefulla miljö. 
För området krävs således bygglov för att:  
 

- Uppföra eller bygga till en komplementbyggnad på max 15 m2, så kallad friggebod 
- Uppföra eller bygga till ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 30 

m2, så kallat Attefallshus 
- Göra en tillbyggnad på max 15 m2 

 
Detta innebär att ovanstående byggnadsåtgärder prövas mot bestämmelserna i detaljplanen. 
Utökad lovplikt regleras med en generell bestämmelse i plankartan.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Det är Staten som äger marken inom planområdet. I samband med att detaljplanen vinner laga 
kraft kommer kommunen att arrendera hela planområdet och i sin tur upplåta marken med 
arrendeavtal, se rubriken arrendeavtal nedan.  

Nyttjanderätterna (arrendetomterna) för fritidshusen kommer i första hand att fördelas utifrån 
befintlig tomtkö för fritidhustomter i området, för närvarande finns 165 personer i kön.  
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Friköp av arrendetomt kan endast göras av förstahandsarrendator (vilket befintliga arrendatorer 
inom planområdet är). En andrahandsarrendator kan därmed inte få en ansökan om friköp 
prövad då försäljning i en sådan situation skulle strida mot arrendeavtalet med 
förstahandsarrendatorn. Friköp har innan planläggning därmed varit möjligt och kommer 
fortsatt efter planläggning vara möjligt för förstahandsarrendatorer.  

Rättighetsområdet 
 

 

 

 

 

 

 

Gemensamhetsanläggningar  
Gemensamhetsanläggning (-ar) för avfallshantering och parkeringsplatser inom planområdet 
behöver bildas separat. Aktuell detaljplan reglerar markreservat för gemensamhetsanläggning för 
avfall och parkering (g). Befintliga och tillkommande arrendatorer avses ingå i 
gemensamhetsanläggningarna. Huvudregeln vid bildande av gemensamhetsanläggning enligt 
anläggninslagen, är att kostnader och ansvar fördelas på delägarna efter var och ens andel i 
gemensamhetsanläggningen.  

Kommunen ansvarar för att initiera anläggningsförrättning hos Lantmäteriet avseende bildande 
av GA för avfallshantering och parkeringsplatser. 

Byggnader på ofri grund (arrendetomter) kan vara delägare i gemensamhetsanläggningar enligt 2 
§ stycke 2 punkt 1 anläggningslagen (1973:1149). 

Enligt 4 kap. 18 § PBL ska detaljplanebestämmelser om områdets indelning i fastigheter eller om 
servitut eller liknande särskilda rättigheter, vara förenliga med 3 kap. 1 § och 5 kap. 4 § första 
stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). En detaljplanebestämmelse om inrättande av en 
gemensamhetsanläggning ska vara förenlig med 5 och 6 §§ anläggningslagen (1973:1149).  

Med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar bedöms de rättighetsområden som 
föreslås i detaljplanen vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Rättighetsområdena bedöms också 
innebära en ändamålsenlig markanvändning samt att fördelarna överväger de kostnader och 
olägenheter som regleringen medför. 

Anläggningslagen 6 § 
Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art 
av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.  
 
Gemensamhetsanläggning får icke inrättas för byggnad eller annan anläggning som ej hör 
till fastighet, om ökad kostnad eller annan olägenhet av betydelse därigenom kan komma 
att uppstå för annan deltagare i gemensamhetsanläggningen. 

Ledningsrätt  
Vattenfall innehar ledningsrätt (25-F1994-751.1) för luftledningarna som finns inom 
planområdet. Vissa av ledningar är markförlagda varför marken reserveras för luftledning (l) och 
underjordisk ledning (u). Ledningsrätten kommer inte att påverkas av planförslaget. Området 

En GA, gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, 
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen deltar flera 
fastigheter och de bekostar både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av 
lantmäterimyndigheten. En samfällighetsförening bildas lämpligtvis för att förvalta en GA. 

Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet att använda någon annans mark för 
ledningsändamål. Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för allmänna ändamål såsom 
vatten och avlopp, data och telekommunikationsledningar. Ledningsrätt kan endast beslutas 
av lantmäterimyndigheten. 
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säkerställs i detaljplanen genom att ledningarna ligger inom naturmark och på de platser 
ledningarna passerar kvartersmark får marken inte bebyggas (prickad mark i plankartan). 
Ledningarna skyddas också genom markreservat för luftledning (l) och underjordisk ledning (u).  

Fastighetsplan 
Det finns ingen och behövs ingen fastighetsplan. 

Arrendeavtal  
Innan planläggning (nuläget) 

Staten äger marken inom planområdet. I dagsläget har Länsstyrelsen i Norrbottens län befintliga 
arrenden tecknade med privatpersoner. Genom bostadsarrenden arrenderar privatpersoner mark 
för sina fritidshus med tillhörande komplementbyggnader. Nuvarande arrendetomter omfattar 
endast ytan som byggnaderna står på som arrendena avser. I upplåtelsen ingår rätt för 
arrendatorn att disponera område utanför arrendetomten i omedelbar anslutning till respektive 
byggnad i den mån så är nödvändigt för tillträde till byggnaden och för underhåll av denna. 
Arrendatorn har inte rätt att uppföra någon byggnad eller anläggning utanför arrendetomten eller 
på annat sätt nyttja mark utanför arrendetomten och det är därmed heller inte tillåtet att sätta 
upp stängsel av något slag. 

Den totala byggnadsarean varierar för respektive arrendator, från 70-136m2. Variationerna beror 
främst på att bygglov getts vid olika tillfällen och bedömningarna då har gjorts olika. Generellt 
har bastu inte fått uppföras men det finns vissa undantag. Hur många komplementbyggnader 
som uppförts varierar också.  

Efter planläggning 

Det finns ett stor efterfråga på fler tomter i Torneträskområdet och Stenbacken. Kommunen har i 
sin översiktliga planering pekat ut planområdet som ett förätningsområde för fritidshus. Kiruna 
kommun avser att teckna avtal med staten om att arrendera hela området samt att om möjligt 
teckna arrendeavtal med, till staten, befintliga arrendatorer i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft. Samebyarna i Kiruna kommun föredrar att kommunen blir 
förstahandsarrendator och underupplåter arrenden.  
 
I samband med att kommunen blir förstahandsarrendator kan även arrendeavgifterna komma att 
förändras för andrahandsarrendatorerna. Det är således till kommunen arrendeavgifterna 
fortsättningsvis ska betalas. Om befintliga arrendatorer önskar att bli arrendatorer till Kiruna 
kommun så måste deras arrendeavtal med Länsstyrelsen sägas upp och därefter teckna nya avtal 
med kommunen. Kiruna kommun ställer sig positiv till detta, men kan inte tvinga befintliga 
arrendatorer till detta. Det betyder att de befintliga arrendatorer som har kvar sitt arrendeavtal 
med staten kommer att kunna ansöka om friköp även efter detaljplanens antagande eller fortsätta 
som arrendatorer till Länsstyrelsen under de villkor som Länsstyrelsen vid var tid beslutar om.  
 
Om de befintliga arrendena fortsätter att löpa på behöver arrendeavtalet mellan Länsstyrelsen 
och kommunen justeras därefter samt fortlöpande. Arrendeavtal upprättas för respektive 
ändamål (fritidshus- eller båthusarrende). 
 
Fördelar med planläggningen är att respektive arrendators byggrätt säkerställs i detaljplanen. 
Kommunens intention är också att samtliga som innehar arrende idag och tillkommande 
arrenden efter planläggning ska få en arrendetomtplats om minst 500 m2 genom planlagd 
kvartersmark. Detaljplanen skapar förutsättningar för ett enhetligt område där bebyggelsen 
volymer och utbredning säkerställs. För att hålla området småskaligt kommer alla 
arrendetomtplatser regleras lika. Det finns arrendatorer som idag har byggnader relativt långt 
från sitt fritidshus, dessa kommer tills vidare att få stå kvar men vid förändring ska de flyttas 
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närmare fritidshuset. Båthus kommer inte att inräknas till arrendetomtplats då dessa generellt 
står placerade med ett längre avstånd från fritidshus. Vid områdena längst stranden ska fri 
passage finnas. Vidare innebär planläggningen att fler parkeringsytor möjliggörs som kan 
dimensioneras utifrån behov och efterfrågan, samt gemensamma lösningar för avfallshantering 
inom området. Då fler nyttjar parkering och gemensam hantering av avfall är det också fler som 
bidrar ekonomiskt. På så sätt kan standarden höjas och driften säkerställas. Hur framtida 
gemensamhetsanläggningar ska förvaltas och hur kostnader ska fördelas beslutas i en 
lantmäteriförrättning. 
 
 

   
T.V: Ofri grund illustreras, arrendator har endast rätt till marken som byggnaderna upptar vilket 
markeras med rött. T.H: Arrendetomt illustreras, arrendator har rätt att nyttja området inom sin 
arrendetomt, markeras med rött. Områden kring båthus begränsas till båthuset.  
 

I kommande arrendeavtalen ska det också regleras att arrendatorn inte får installera WC, disk- 
eller tvättmaskin.  

Ekonomiska frågor  

Planekonomi 
Kommunen ansvarar för och bekostar upprättandet av detaljplanen samt fördelning och bildande 
av arrenden.  

För kostnader som härrör från genomförandet av planen ansvarar respektive 
arrendator/förening. 

Inlösen, ersättning 
Ingen fastighet är föremål för inlösen. 

Tekniska frågor 

Behov av ytterligare utredningar 
Inga ytterligare utredningar bedöms behövas i samband med planens genomförande. 

Behov av kompletterande tillstånd 
Inga kompletterande tillstånd bedöms behövas i samband med planens genomförande. 



 

34 

 

Vid uppförande av bryggor, båthus (i vatten) och muddring krävs tillstånd enligt miljöbalken då 
detta klassas som vattenverksamhet. Detaljplanen möjliggör inte för några nya bryggor/båthus 
inom vattenområdet.  

SAMRÅD/GRANSKNING 
Efter samråd har inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse och efter 
granskningen kommer inkomna synpunkter att sammanställas i ett granskningsutlåtande. 
Handlingarna kommer därefter, om det bedöms vara relevant, att revideras. 

Planfrågor diskuteras under hand med berörda. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har upprättats av Tyréns AB i samråd med Kiruna kommun.  

Beställare 
Kommunledningsförvaltningen, Kiruna kommun 

Kommunens tjänstemän 
Monika Paleckaityte, planhandläggare 
Filip Storm, Exploateringsingenjör 

 

Planförfattare 

Pethra Fredriksson Tyréns AB 

 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Nina Eliasson  
Planchef 
Kiruna kommun 
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