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Andra granskningsutlåtandet för detaljplan Ny väganslutning 
Lokstallet, E10 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-11 § 204 att skicka ut detaljplanen för en andra 
granskning. Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande. Under den andra 
granskningstiden, som har pågått mellan den 27 juni – 24 augusti 2018, har 
granskning skett med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, 
länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av planen. 
Granskningshandlingar har skickats ut till ovan nämnda, vilka har beretts tillfälle att 
yttra sig över upprättat detaljplaneförslag. Under granskningsstiden har totalt tio 
skriftliga yttranden inkommit.  

Granskningsutlåtandet redovisar samtliga av de skriftliga synpunkterna som har 
inkommit under den andra granskningen samt kommentarer till dessa. Samtliga 
skriftliga inkomna synpunkter förvaras i sin helhet i planakten hos Kommunstyrelsen 
på stadsbyggnadsförvaltningen.  

Yttranden har inkommit enligt följande: 

YTTRANDEN OCH KOMMENTARER 
 

1. Länsstyrelsen      2018-08-23 
2. Bergsstaten        2018-06-27 
3. Tekniska verken       2018-07-31 
4. Bostadsrättsförening Lokstallet    2018-08-15 
5. Miljö- och byggnadsförvaltning, bygglovskontoret  2018-08-23 
6. Trafikverket       2018-08-24 
7. Lantmäteriet       2018-08-23 
8. LKAB        2018-08-21 
9. Statens fastighetsverk     2018-08-20 
10. SGU        2018-08-23 

 
1. Länsstyrelsen, 2018-08-23  
  
Ett underlag för förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 
5 kap. 22 § PBL. Underlaget avser en detaljplan för ny väganslutning till E10an, 
Lokstallet i Kiruna kommun. Länsstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
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Länsstyrelsen har inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda 
till att beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § PBL. 
____________________________________________________________ 
 
2. Bergsstaten, 2018-06-27 
I nära anslutning till planområdet finns två gällande undersökningstillstånd enligt 
minerallagen: 

- Goddevarri, t.o.m. 2018-08-20. Tillståndshavare: Avalon Minerals Viscaria AB 
- Kiirunavaara nr 6, t.o.m. 2019-09-01. Tillståndshavare: LKAB, samt anvisad 

mark till förmån för bearbetningskoncessionen Luossavaara K nr 1. 
 
Kommentar: Kommunen är medveten av undersökningstillstånden. Nämda 
undersökningstillstånd är utanför detaljplanområdet och därför inte listat i 
planbeskrivning.   
____________________________________________________________ 
 
3. Tekniska verken, 2018-07-31 
 

 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras. Belysningsfrågor hanteras och 
planeras inom gatuprojektering.  Kostnader är inte tagit hänsyn till i projektkostnader.  
 
______________________________________________________ 
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4. Bostadsrättsförening Lokstallet, 2018-08-15 
Vi har inget att erinra mot kommunens förslag att använda gamla E 10 tillbaka från 
rondellen. Nya E10 kommer ner, alt nr 2 enl kartor. Vi anser att det är absolut det 
billigaste och mest användbara alt för att använda redan befintlig väg för kommun. Vi 
stödjer kommunens förslag. Alt. Nr 2 
 
Kommentar: Kommunen har presenterat bara ett alternativ för planlösningen. Den 
lösningen är visat på detaljplankartan. Kommunen anser att den rimligaste lösningen i 
dagsläget är att använda Nordkalottvägen i stället Lokstallasvägen.  
______________________________________________________ 
 
5. Miljö- och byggnadsförvaltning, bygglovskontoret, 2018-08-23 
 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER  
m: Det blir svårt att se exakt hur stort området för bestämmelsen bullerskärm är. Vid 
bygglovsprövning kommer vi behöva kräva in en nybyggnadskarta för att kunna se hur 
bestämmelsen ligger. 
 
Kommentar: Bullerskärmar är en del av gatuplanering och planeras och byggs 
samtidigt med gatan.  
______________________________________________________ 
 
6. Trafikverket, 2018-08-24 
Generellt är språket svårläst och vissa stycken går inte riktigt att förstå men vi 
fokuserar att lämna synpunkter av betydelse för E10:s del. 
 
Planbeskrivningen 
Planens syfte och huvuddrag, sidan 1, stycke 2: 

- "Vägplan för E10 är delvis antagen…" Inte korrekt syftning, en plan kan ju inte 
fastställas i delar. Det bör förtydligas att de vägplaner som fastställts håller på 
att byggas, och att endast vägplan för E10 förbi Kiruna nya centrum pågår. 

 
Kap 2.1.2.Översiktsplaner och utvecklingsplaner, sidan 4, stycke 1: 

- Justera språket så att informationen går att förstå. Förtydliga att E10 sedan 
länge planerats norr om staden i fastställd arbetsplan, att sträckan vid nya 
centrum planläggs i separat vägplan som granskats i maj-juni samt att GC-vägar 
o passager planlagts i separat vägplan som granskats i mars, inlämnad för 
fastställelse. 
 

Kap 2.2 Planeringsförutsättningar, sidan 8, stycke 3: 
- ”Således innebär den nya dragningen av E10 en väsentlig större påverkan på 

bostadsområdena än vad som är fallet idag.” Att E10s nya sträckning är orsaken 
till de prognosticerade höga trafikflödena förbi Lokstallet är en väldigt 
förenklad förklaring. 
 

3.3. Olika alternativ för planlösning, sidan 16, stycke 4: 
- Trafikverket håller inte med om att en anslutning direkt från LKABs 

exploateringsområde till ny E10 hade varit en effektiv lösning och anser inte att 
den typen av "spekulation" borde tas med i en detaljplan när arbetsplanen för 
E10 vunnit laga kraft och håller på att genomföras. 

 
Trafikbeteende och – säkerhet, sidan 18, stycke 3: 

- "…E10s undergång med Nordkalottvägens tunnel." - andra begrepp borde 
användas för förståelsen av hur det hänger ihop. 
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Figur 28, sidan 20: 

- Regleras "snutten" av GC-väg från Trafikverkets bro (4A) upp till 
bostadsområdet Karhuniemi i någon annan detaljplan eller borde den regleras i 
denna detaljplan? Trafikverket har inte med den i någon vägplan. 

 
5.1 Tekniska åtgärder, sidan 28: 

- ”Optofiber, elledningar och vatten- och avloppsledningar ska vid behov flyttas 
till vägområdena, möjligtvis i först och främst till E10s vägområde.” Vid planer 
att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet 
för statlig väg måste tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948) finnas och en 
trafikanordningsplan. 

 
5.2 Ekonomiska åtgärder, sidan 28: 

- Det är inte korrekt att påstå att Trafikverket bekostar genomförandet av 
detaljplanen tillsammans med LKAB. 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
2.1 Bakgrund, sidan 5, stycke 3: 
Stycket är inte uppdaterat avseende status för TRVs planer/arbete, MKB är uppdaterad 
18-05-28 i vissa delar. Bakgrunden borde också uppdaterats. 
 
Plankartan 
GC-väg från Trafikverkets bro upp till bostadsområdet i Karhuniemi saknar reglering i 
denna detaljplan. Trafikverket har inte med den i någon vägplan. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen är gjort under en lång tid av olika planhandläggare. 
Det är inte optimalt. Planbeskrivningen är korrigerat med information om E10 status.  
Det är viktigt att beskriva tidigare planeringsskedena i planbeskrivningen, så att hela 
processen är förståelig och valda lösningar motiverade.  
 
Detaljplanområdet går inte att förändra (utöka norr om E10 eller till GC-bron över E10) 
i det här skedet. Kommunen och LKAB har ett förslag till exploateringsavtal. 
Detaljplanens genomförande är justerat i planbeskrivningen. Efter granskningsskedet 
är planbeskrivningen uppdaterat med en särskild sammanställning om hur 
miljöaspekter är integrerade i detaljplanen.  
______________________________________________________ 
 
7. Lantmäteriet, 2018-08-23 
 
Ofullständig fastighetskonsekvensbeskrivning 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser 
för den egna fastigheten/gemensamhetsanläggningen. I det aktuella planförslaget 
finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men plangenomförandet och 
dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive 
fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den 
aktuella fastigheten.  
 
Det ska framgå av fastighetskonsekvensbeskrivningen att kommunen har rätt till 
inlösen av allmän platsmark utan överenskommelse med berörd fastighetsägare. 

 
Planen berör även en befintlig gemensmahetsanläggning, Kiruna Jukkasjärvi 
Bandel ga:3. Fastighetskonsekvensbeskrivningen ska ange att 
gemensamhetsanläggningen ska bli föremål för omprövning med anledning av den 
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nya planen. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av 
med belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n. I 
planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och numera 
gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 
 
Det finns även ett servitut för väg, 25-F1988-1024.2, till förmån för Lokstallet 1:1 
som berörs av planförslaget. Detta ska framgå samt hur detta ska hanteras i 
genomförandet. 

  
Kvartersmark NATUR 

I planen finns ett område med kvartersmark utlagt för NATUR. Lantmäteriet är 
tveksam till att lägga ut naturmark som kvartersmark. I synnerhet då det ska gå en 
gång- och cykelväg genom naturområdet. Det torde vara brukligt att NATUR ska 
utgöra allmän plats. Är tanken att naturområdet ska vara tillgängligt för 
allmänheten? I sådant fall bör naturområdet vara allmän plats. I annat fall bör det 
åtmindstone framgå av planbeskrivningen vad skälet är till att naturområdet lagts 
ut som kvartersmark och inte allmän platsmark. Lantmäteriet är dock tveksamma 
till om det är möjligt att låta NATUR utgöra kvartersmark. 

 
Initiativ till- och bekostnad av fastighetsbildning 

Planförslaget innebär att fastighetsbildning kommer att ske. Det bör framgå av 
planbeskrivningen vem som ska ta initiativ till ansökan om fastighetsbildningen 
samt vem som ska bekosta lantmäteriförrättningarna. 

 
Befintliga och nya ledningar inom planområdet 
Planområdet berörs av befintlgia ledningsrätter 25-F2005/99.1 (Tele) och 25 
F1999/80.1 (Vatten). Detta bör framgå mer tydligt av planbeskrivningen. Det bör även 
framgå mer tydligt hur dessa ledningsrätter ska hanteras vid plangenomförandet. 
 
Övriga frågor 
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma. 
 
Kommentar: Planbeskrivningens kapitel om genomförandet är korrigerat och  
uppdaterat. NATUR är lagt till som allmän platsmark. Information om ledningsrätter 
är tydliggjort i planbeskrivningen. Skalan och utskriftsformaten ritas på kartan.  
____________________________________________________________ 
 
8. LKAB, 2018-08-21 
LKAB har tagit del av detaljplan för ny anslutningsväg från Lokstallet. Det pågår ett 
arbete med gällande kulturbyggnader som ska flyttas till Lokstallsområdet. Detta sker i 
en arbetsgrupp tillsammans med Kiruna kommun, Länsstyrelsen och LKAB. LKAB 
anser att detaljplanen för väganslutning även bör möjliggöra flytt av kulturbyggnader 
till Lokstallsområdet.  
 
Kommentar: Tidsplan för detaljplanen (Ny väganslutning Lokstallet) har varit tajt på 
grund av E10s vägplan och genomförande. Flytt av kulturbyggnader ska hanteras i en 
annan detaljplan, som är redan påbörjat.  
____________________________________________________________ 
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9. Statens fastighetsverk, 2018-08-20 
 

  
 

 
 
Kommentar: Planbeskrivningens kapitel om genomförandet är korrigerat och  
uppdaterat. 
______________________________________________________ 
 
10. SGU, 2018-08-23 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstår från att yttra sig. 
____________________________________________________________ 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsavdelningen 
2020-02-17 
 
Aleksiina Toivanen 
Planarkitekt 
Kiruna kommun 
 
Bilaga: Länsstyrelsens yttrande 
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