
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Granskning 
Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska 
planförslaget göras tillgängligt för granskning. Granskningstiden pågår  
18 november - 9 december 2020. 
 
 

 
Detaljplan för västra Stenbacken, 
fritidshus, Kiruna kommun

 
Varför har man granskning? 
När ett förslag till detaljplan har varit på 
samråd och kommunen bearbetat det utifrån 
information och synpunkter som framkommit 
ska planförslaget vara tillgängligt för 
granskning inför beslut om antagande. 
Granskningens syfte är att visa det bearbetade 
planförslag som kommunen har för avsikt att 
anta och samtidigt ge berörda intressenter en 
sista möjlighet att lämna synpunkter. Det är 
viktigt att du inkommer med dina eventuella 
synpunkter under granskningsskedet eftersom 
du annars mister rätten att överklaga längre 
fram. 
 
Planhandlingar 
Samtliga handlingar som hör till detaljplanen 
finns i sin helhet tillgängliga i Stadshuset och 
på Kiruna kommuns hemsida: 
www.kiruna.se/stenbacken-vastra 
 
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 planförslaget ges av Monika 
Paleckaityte, telefon: 0980-755 64, e-post: 
monika.paleckaityte@kiruna.se eller Filip 
Storm, telefon: 0980-709 93, e-post: 
filip.storm@kiruna.se. 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 den 
pågående granskningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Synpunkter 
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen 
senast den 9 december 2020 till:  
Kommunstyrelsen, 981 85 Kiruna 
eller till diabas@kiruna.se  
 
Skriv ditt namn och din adress tydligt och 
märk yttrandet ”Detaljplan för västra 

Stenbacken, fritidshus” och diarienummer 
2016–00139. 
 
Den som inte senast under granskningsskedet 
har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora 
rätten att överklaga beslutet att anta planen. 
 
Tidplan 
Granskning: december 2020 - januari 2021 
Antagande: februari 2021  
Laga kraft: tre veckor efter antagande 
Om planen överklagas fördröjs 
handläggningstiden. 
 
Detaljplanens syfte och huvuddrag 
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. 
 
Arbetet med planen bedrivs med 
standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planområdets läge, innehåll och areal 
Planområdet finns 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. 

 
Planområdet markeras med rött 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning     
beträffande betydande miljöpåverkan enligt 
miljöbalken har upprättats 2019-09-05 som 
ett separat dokument. Kommunen bedömer att 
planen inte medför en betydande 
miljöpåverkan. 
 
Överrensstämmelse med översiktsplan 
Planförslaget bedöms vara förenligt med 
kommunens översiktsplan (2018) och 
fördjupad översiktsplan för 
Torneträskområdet (2014) då 
markanvändningen är i linje med 
översiktsplaner samt då småskalighet 
eftersträvas. 
 
 
 
 
 
 

 
Utredningar 
I samband med planprocessen har en 
naturvärdesinventering och arkeologisk 
utredning tagits fram. 
 
Upphävande av strandskydd 
Strandskydd enligt miljöbalken gäller 100 
meter från Torneträsk. 
Strandskyddet upphävs för kvartersmarken 
inom planområdet, enligt miljöbalken 18 c 
§/18 d §. 
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. 

mailto:plan@kiruna.se
mailto:diabas@kommun.kiruna.se

