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DEL AV KV LÅNGBACKA OCH SKOGSBACKA
Svappavaara, Kiruna kommun

Norrbottens län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser och planillustration samt 
denna planbeskrivning.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av friliggande enfamiljshus, parhus, 
radhus eller mindre flerbostadshus inom mark som idag utgörs av obebyggda villa-
tomter.

Planen möjliggör ca 20 bostäder inom planområdet.

Planområdet (gulmarkerat) ligger i Backaområdet i Svappavaara.



PLANDATA
Planområdet är beläget i området Backa i Svappavaara, ca 45 km sydöst om Kiruna 
tätort i Kiruna kommun.

Områdets area är ca 4 500 m2 och utgörs av fastigheterna Långbacka 10, 11 och 12 
och Skogsbacka 4 och 5 som är detaljplanlagda för villabebyggelse, men har förblivit 
obebyggda. Marken ägs av LKAB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
RIKSINTRESSEN

Planområdet berörs inte av några riksintressen, Natura 2000-områden eller andra 
skyddsområden.

ÖVERSIKTSPLAN

Gällande översiktsplan för Kiruna kommun är från 2002 och anger bland annat föl-
jande:
• Detaljplaner från 60- och 70-talet är otidsenliga och behöver omarbetas
• Tillfartsfrågan till Svappavaara ej löst
• Planskild cykelväg under väg E10 efterfrågas
• Väg 876 som går genom samhället behöver rustas upp och kompletteras med 

gångbanor
• VA-anläggningarna är väl utbyggda, men grundvattentäkten måste på sikt ersättas 

och skyddsområde upprättas
• Om gruvområdet Leveäniemi, sydväst om väg E10, står att verksamheten påver-

kar yt- och grundvattenkvaliteten i området

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

För Svappavaara finns en fördjupad översiktsplan från 1988 som anger att marken 
är avsedd för enbostadshus. Kommunfullmäktige beviljade i september 2011 avsteg 
från detta.

Planen ska enligt översiktsplanen för kommunen omarbetas med hänsyn till kultur-
intressena och andra förändrade förutsättningar vilket ska beaktas till dess omarbet-
ningen sker.

GÄLLANDE PLANER

Gällande detaljplan 25-sva-10, fastställd 1972-08-17, anger följande bestämmelser 
för det berörda området:
• bostäder, fristående hus, en våning, högst 4,4 m högt
• en huvudbyggnad per tomt, högst 140 kvm
• plus garage, högst 40 kvm och 2,5 m högt
• en bostad per hus (ingen i garaget)
• inte närmare än 3 meter från grannfastighet



FASTIGHETSPLAN

För området gäller tomtindelningarna 25-SVA-22 för kv Skogsbacka och 25-SVA-21 
för kv Långbacka, vilka gäller som fastighetsplaner. Dessa upphävs inom planområ-
det.

ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT

LKAB inkom 2011-03-22 med ansökan om ändring av gällande detaljplan R174, 
25-SVA/10 med avsikten att bygga kedjehus i två våningar.

Enligt kommunfullmäktiges beslut, KF § 117, 2011-09-17, får miljö och byggnads-
nämnden frångå den fördjupade översiktsplanen för Svappavaara från 1988. Samti-
digt delegerades till miljö- och byggnadsnämnden att anta detaljplanen. I detaljplane-
arbetet får utredas hur planbestämmelser lämpligen kan utformas i området.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

En behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken har 
upprättats som ett separat dokument. Följande ställningstagande och sammanfattning 
är hämtade ur dokumentet:

Motiverat ställningstagande

Kommunens bedömning är att planens genomförande inte leder till betydande miljö-
påverkan. En miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs därför inte.

Området är redan detaljplanelagt för bostäder, men ny detaljplan innebär att bebyg-
gelsens utformning ändras och exploateringen blir större på 5 tomter än i nuvarande 
detaljplan. På 5 tomter tillåts mindre flerfamiljshus i stället för villabebyggelse i 
tidigare plan.

Riksintresset för rennäringen befinner sig ca 1500 meter från planområdet och 
kommer därför inte att skadas av genomförandet.

Ämnesvis sammanfattning av bedömningen

ASPEKT PLANEN BERÖR BEDÖMNING
  JA NEJ
Landskapsbild/Stadsbild Ja x
Kulturarv Ja x
Naturmiljö Nej 
Rekreation och friluftsliv Nej 
Mark, vatten och luft Ja x
Transport och kommunikationer Nej 
Mark- och vattenresurser, areella näringar Nej 
Hälsa och säkerhet - planens påverkan Ja x
Hälsa och säkerhet - omgivningens påverkan Ja x



TIDPLAN
I och med kommunfullmäktiges beslut, KF § 117, 2011-09-17, uppdrog miljö- och 
byggnadsnämnden åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planar-
betet med normalt planförfarande. Planprocessen följer plan- och bygglagen 2010.  
Samrådet pågick mellan 23 december 2011 och 30 januari 2012.

Planen beräknas tidigast kunna antas av miljö- och byggnadsnämnden i juni 2012 om 
inga större revideringar krävs. Alternativt beräknas antagande ske i augusti. 

 

Planprocessen, enligt PBL 2010, från översiktsplan till laga kraft vunnen detaljplan som hanteras 
med normalt förfarande.

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 
HISTORIK

1655 öppnades de första gruvhålen i Svappavaara för brytning av kopparmalm och 
gruvorten anlades vid samma tid. Spår av den tidiga gruvbrytningen finns kvar i 
området i form av gruvhål och märken av byggnader i själva byn. Malmtillgångarna 
sinade, brytningen avbröts och gruvhålen vattenfylldes. Thomasprocessens upptäkt 
1878, som medförde att kvaliteten på stål framställt ur den fosforrika malmen i norr 
höjdes, gjorde fyndigheterna i Gällivare- och Kirunaområdet högintressanta.

Mellan 1884 och 1892 byggdes den strategiskt viktiga Malmbanan, järnvägen mellan 
gruvor och utskeppningsplatserna i Luleå och Narvik.

I Svappavaara inledde LKAB gruvdrift 1964 och i samband med det fick Malmba-
nan ett sidospår mellan Kiruna och Svappavaara. De uppförde en anrikningsanlägg-
ning och ett kulsinterverk som togs i bruk 1969 för framställning av pellets som är 
den huvudsakliga slutprodukten för LKAB. Malmen bröts i dagbrott fram till 1983 
när gruvan stängdes. Anledningen till stängningen var främst avsättningsproblem för 
malm under en långvarig stålkris. Pelletsverket är dock fortfarande i drift. Malmen 

Pelletsverket i Svappavaara. Foto: LKAB.



från Kiruna fraktas med tåg till pelletsverket där förädling sker innan det fraktas 
vidare till slutkund.

BAKGRUND

2010 invigdes dagbrottet Gruvberget och planer finns att även öppna de två gamla 
gruvorna Mertainen och Leveäniemi. Gruvan i Gruvberget är vattenfylld och till-
ståndet för pumpning är överklagat och inte avgjort. Brytning pågår ovanför vatten-
linjen. LKAB väntar också på tillstånd att tömma gruvan i Leveäniemi.

Den planerade ökade produktionen i Svappavaara beräknas till ca 10 -15 miljoner 
ton per år vilket är Europas största planerade tillskott av järnmalmskapacitet. Det 
kommer att innebära upp emot 500 nya arbetstillfällen i Svappavaara och möjlighet 
till utveckling av samhället.

LKAB köpte 2011 fem obebyggda villatomter med avsikt att söka planändring för 
mindre kopplade flerbostadshus. Syftet är att kunna erbjuda bostäder till sina anställ-
da. Flexibla byggrätter krävs för att kunna möta specifik efterfrågan. I första hand 
föreligger behov av små lägenheter för tillfälligt boende och veckopendlare. LKAB 
kommer att vara fastighetsägare och hyresvärd.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Planområdet är uppdelat i två områden: fastigheterna Långbacka 10, 11 och 12 i 
söder och Skogsbacka 4 och 5 i norr. Tillsammans omfattar de ca 4 500 m2. Området 
utgörs av obebyggda villatomter i ett nästan fullt utbyggt villaområde.

Europe’s biggest iron ore project

Mertainen
Proved ore 
reserves:
150 Mt, some 
magnetite

Gruvberget
Proved ore reserves:
25 Mt magnetite
50 Mt hematite

Leveäniemi
Proved ore reserves:
100 Mt magnetite

Översiktsbild över Svappavaara med gruvanläggningarna i området. Illustration: LKAB.



Bebyggelse

Den omgivande bebyggelsen utgörs av blandad villabebyggelse, huvudsakligen 
enplans 70-talshus byggda med suterrängvåning och i vissa fall med inredd vind.

Lek

En lekplats är belägen inom de västra delarna av Skogsbacka 4 och 5.

Topografi, landskap och vegetation 

Området i stort sluttar mot sydväst ner mot Sjöarna Hyttyjärvi och Nikuvaarnjärvi. 
Mellan bostadsområdet och sjön går Kirunavägen som förbinder samhället med väg 
E10 i nordväst. Den södra delen av området, kv Långbacka, är synligt från vägen på 
ca 70 meters håll. På Postvägen och Varpvägen kommer man intill bebyggelsen.

Kv Skogsbacka sluttar ca 5 meter mot nordväst och kv Långbacka sluttar ca 7 meter 
mot sydväst.

Området är omgivet av barrdominerad blandskog. Även de aktuella tomterna och ett 
flertal andra tomter i området som är obebyggda utgörs av blandskog.

Vid sjöarna finns flera fågelskyddsområden.

Mark

Jordlagret utgörs av morän vilken har god infiltrationsförmåga och oftast god stabili-
tet.
Trafik

Fastigheterna angörs från Postvägen och Varpvägen som är lokalgator. Postvägen 
ansluter väg 876 som utgörs av Kirunavägen med flera och förbinder samhället med 
väg E10 i nordväst och väg E45 i sydöst.

Enligt översiktsplanen efterfrågas planskild cykelväg under väg E10 och väg 876 
som går genom samhället behöver rustas upp och kompletteras med gångbanor. 
Behov av gång- och cykelvägar bedöms behöva utredas ur ett större perspektiv om 
samhället fortsätter att utvecklas.

Ledningar

Teknisk försörjning är utbyggd i området och finns tillgänglig i Postvägen och Varp-
vägen. Optisk fiber finns i gatan.

Störningar

Väg E10 går ca 700 meter sydöst om planområdet. Väg 876 går ca 70 meter sydöst 
om planorådet. Några mätningar på trafikmängder är inte gjorda de senaste åren, men 
trafikmängderna bedöms vara relativt låga och därmed bedöms området inte vara 
bullerstört från trafiken.

Gruvanläggningarna i Gruvberget och Leveäniemi ligger ca 2 km åt sydväst. Buller 
kan förekomma från gruvan, dock under gränsvärden i planområdet (Miljörapport 
Svappavaara, Yttre Miljö, LKAB, 2010).



PLANFÖRSLAGET
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN 

För Svappavaara finns en fördjupad översiktsplan från 1988 som anger att marken 
i det aktuella området är avsedd för enbostadshus. Kommunfullmäktige beviljade i 
september 2011 avsteg från detta med anledning av inkommen ansökan om att bygga 
flerbostadskedjehus.

STRUKTUR

Planförslagets idé är att möjliggöra flerbostadshus i en skala som är anpassad efter 
den befintliga bebyggelsen. Bebyggelsen ska utgöra ett positivt avvikande inslag i 
området utan att bli alltför dominant.

Förslaget medger en frihet att uppföra olika typer av bostäder inom de ramar som 
begränsningen av byggrätten utgör. Bostäderna kan uppföras som små flerbostads-
hus, radhus och kopplade eller friliggande parhus eller enfamiljshus. Planförslaget 
innebär ingen ändrad markanvändning då området redan är planlagt för bostadsända-
mål.

Bebyggelse

Fasaderna på befintlig bebyggelse mot Postvägen och Varpvägen är en till två 
våningar höga eftersom många hus är byggda i suterräng. Många hus har även inredd 
vind och takkupor.

Planförslagets princip är att högst två våningar ska medges mot Postvägen och 
Varpvägen. I kv Skogsbacka tillåts två våningar plus inredd vind, och två våningar 
plus suterrängvåning i Långbacka. I Skogsbacka är fasaden mot nordväst den högsta 
fasaden med högst två våningar, medan fasaden som vetter åt sydväst i kv Långbacka 
kan bli tre våningar hög om man räknar med suterrängvåningen. Den kraftigt sluttan-
de terrängen motiverar högre fasader åt sydväst, vilka även bidrar till en spännande 
vy från Kirunavägen. Stora schaktningar och utfyllnader kommer att krävas för att 
kunna bygga på tomterna.

Gaturummet definieras bland annat av byggnadernas placering i förhållande till 
gatan. För att undvika att byggnaderna placeras i tomtens bakkant, med oproportio-
nellt stora gaturum som följd, finns bestämmelser om att huvudbyggnaden ska ligga 
med gatufasaden mellan 6 och 10 meter från gatan.

Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter och högsta tillåtna nockhöjd är 12 meter. I 
kv Långbacka ska byggnadshöjden räknas från markens medelnivå längs gatufasa-
den.



N

0 20 40 m

Skala 1:1000

Illustrationsplan, illustrerat exempel på möjlig bebyggelse enligt detaljplanen. 



Modellperspektiv över kv Långbacka från söder. De vita byggnaderna är föreslagen bebyggelse.

Modellperspektiv över bebyggelsen i kv Långbacka från väster. 

Kv Långbacka

Bostäderna angörs från Postvägen i norr. Förslaget utgörs av tre kopplade flerbo-
stadshus med vardera två 2:or och två 4:or, vilket totalt ger 12 lägenheter. Varje 
byggnad är försedd med hiss och lägenheterna nås via ett trapphus i varje byggnad.

Möjligheten att bygga friliggande enfamiljshus kvarligger.



Plan 1, suterrängplan

Plan 2, entréplan, och plan 3

GATATOMTGRÄNS TOMTGRÄNS

Sektion



Kv Skogsbacka

Tomterna angörs från Varpvägen i väst. För kv Skogsbacka har alternativ studerats 
med flerbostadshus med 8 bostäder, radhus med 6 bostäder, parhus med 4 bostäder. 
Möjligheten att bygga friliggande enfamiljshus kvarstår.

I planhandlingarna redovisas flerbostadsalternativet med 4 stycken ettor i bottenvå-
ningen, entréer från nordväst, och 4 stycken 2:or - 4:or med entréer från plan 2 på 
den sydöstra sidan. 

Lägenheterna med entréer på plan 2 kan göras tillgängliga för funktionshindrade med 
en gemensam hiss mellan byggnaderna. Alternativt kan en körbar infart ordnas på 
den sydöstra sidan av husen.

Modellperspektiv med flerbostadshus över kv Skogsbacka från norr. Bebyggelsen i kv Långbacka 
skymtar i bakgrunden.

Modellperspektiv med flerbostadshus över kv Skogsbacka från väster



TOMTGRÄNSTOMTGRÄNSGATA

Sektion

Plan 3, inredd vind med sovrum

Plan 1, nedre entréplan

Plan 2, övre entréplan



LANDSKAP OCH VEGETATION

Lekytor

Den dag fastigheterna Skogsbacka 4 och 5 tas i anspråk för bebyggelse kommer 
befintlig lekplats att flyttas till annan lämplig plats inom området.

TRAFIK

Gator och vägar

Planen medför inga trafikåtgärder.

Parkering

Kommunen bedömer att parkeringsbehovet per lägenhet i Svappavaara är följande:

1:or 1 bilplats 
2:or 1,5 bilplatser 
3:or och större 2 bilplatser

I planhandlingarna redovisas ett exempel på maximal utbyggnad enligt planen. I 
kv Långbacka redovisar exemplet 6 st 2:or och 6 st 4:or vilket ger ett behov av 21 
platser. I kv Skogsbacka är redovisas ett alternativ med 8 lägenheter: 4 st 1:or och 4 
st 4:or, vilket ger ett behov av 12 bilplatser.

Angöring

Angöring sker från Postvägen till kv Långbacka och från Varpvägen till kv Skogs-
backa.

Kollektivtrafik

Svappavaara har bussförbindelser både norrut mot Kiruna, söderut mot Gällivare och 
österut mot Vittangi osv., men turtätheten är mycket begränsad. Linje 51 avgår vid 
Konsum mot Kiruna kl 7. Nästa tur, linje 50, går kl 8.50.

Avståndet till hållplatsen är ca 500 meter längs Postvägen och Kirunavägen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och spillvatten

Fastigheterna ska anslutas till befintligt kommunalt va-nät. 

Dagvattenhantering 

Marken består av morän. Kommunalt dagvattennät finns i gatan. Dagvatten ska i 
första hand fördröjas och infiltreras inom planområdet med möjlig breddning till 
kommunala dagvattenledningar. Inom kv Långbacka omöjliggör tomtens lutning 
avvattning mot gatan för delar av tomten. Ett avskärande dike kan därför övervägas 
vid den sydvästra fastighetsgränsen. 
Avfallshantering

Avfallshanteringen utformas i samråd med kommunens avfallsenhet.



Energi

Fastigheterna ansluts till befintligt elnät. Vid Kirunavägen ligger en transformatorsta-
tion. Transformatorstation och ledningar kan behöva förstärkas när antalet bostäder 
utökas.

Optokabel

Fastigheterna kan anslutas till optisk fiber som finns i indraget i området.

KOMMUNAL SERVICE

Förskola och skola F-9 finns ca 600 meter sydöst om planområdet. Vägen till och 
från skola passerar det tomställda flerbostadsområdet Solbacka, vilket inte upplevs 
säkert och tryggt av de boende.

KOMMERSIELL SERVICE

Livsmedelsbutik, Coop Nära, ligger vid Kirunavägen ca 500 meter söder om plan-
området. Bensinstation finns längre söderut längs Kirunavägen.

MILJÖKONSEKVENSER
En behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken har 
upprättats som ett separat dokument. En sammanfattning finns under avsnittet Tidi-
gare ställningstaganden. Dokumentet har legat till grund för detta avsnitt.

RISKHÄNSYN 

LKAB har gruvdrift i området. Ett kulsinterverk och ett dagbrott i drift finns vid 
Gruvberget, ca 2 km sydväst om planområdet. Även gruvorna Mertainen och Leveä-
niemi planeras att öppnas, vilka ligger längre bort. Se vidare under avsnittet Historik 
och Bakgrund.

Inga åtgärder med hänsyn till risker är nödvändiga i området.

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

Förslaget med flerbostadshus i två våningar plus suterrängvåningar har studerats 
genom bild- och modellstudier. Byggnaderna bedöms anpassade till den omgivande 
bebyggelse- och landskapsbilden. 

Förslaget bedöms inte påverka sol- och skuggförhållanden för befintlig bebyggelse 
annat är marginellt. 

NATURMILJÖ 

Bebyggelsen tar ungskog i anspråk som sedan länge varit planlagd för bostadsända-
mål. Därför bedöms påverkan på naturmiljön som liten.



KULTURMILJÖ

Planområdet berörs inte av någon kulturmiljö enligt kulturminneslagen eller Miljö-
balken. Inga kända fornlämningar finns inom området.

1655 öppnades de första gruvhålen i Svappavaara för brytning av kopparmalm och 
gruvorten anlades vid samma tid. Spår av den tidiga gruvbrytningen finns kvar i 
området i form av gruvhål och märken av byggnader i själva byn, dock inte planom-
rådets närhet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer

Nedfallande stoft, överskridningar från målsättningsvärden har förekommit. Ingen av 
de uppmätta parametrarna NO2, SO2, bensen, PM10 och PM2,5 överskred aktuella 
miljökvalitetsnormer enligt LKABs miljörapport (Miljörapport Svappavaara, Yttre 
Miljö, LKAB, 2010).

Trafik

Trafikökningen bedöms bli omkring 60-75 fordonsrörelser per årsmedeldygn. Försla-
get bedöms inte medföra någon försämrad framkomlighet eller barriäreffekter.

Northland Resourses planerar malmtransporter från Kaunisvaara utanför Pajala till 
Malmbanan i Svappavaara för omlastning och transport vidare till Narvik. Lastbi-
larna väger ca 90 ton, går var 8e minut och planeras att gps-övervakas för att undvika 
rödljus. Transportvägen är inte slutgiltigt fastställd men det kan antas att transpor-
terna går via E 45 och E 10 för att sedan vika av mot malmbanan söder om vägen. 
Väg E10 ligger som närmast ca 700 m från planområdet. Fordonsbullret bedöms inte 
överskrida gällande riktvärden. 

Luftföroreningar

Förslagets kommer att medföra viss ökad påverkan på luftmiljön på grund av ökad 
biltrafik. Planändringens ringa omfattning gör dock att påverkan bedöms försumbar.

Radon

Marken i Svappavaara har klassats som normalriskområde enligt markradonutred-
ning från 1989. Enligt den bör hus som byggs i Svappavaara normalt ha radonskyd-
dande konstruktion.

Buller

Trafiken på lokalgatorna bedöms understiga 500 bilrörelser per årsmedeldygn, vilket 
innebär att trafikbullret vid bostäderna bedöms understiga 55 dB(A). Buller kan före-
komma från gruvan, dock under gränsvärden i planområdet enligt LKAB.

Byggskedet

Under byggskeden kan ökat buller förväntas från byggarbetsplatsen samt från bygg-
trafik.  



GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planarbetet drivs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen.

ANSVARSFÖRDELNING

Kommunen ansvarar för upprättande av detaljplan samt myndighetsutövning vid 
bygglov och bygganmälan.

Fastighetsägaren svarar för att ansöka till Lantmäteriet om eventuell fastighetsregle-
ring.

Kommunen svarar för åtgärder inom allmän plats till följd av exploateringen och 
exploatören svarar för åtgärder inom den egna fastigheten om inte kommunen och 
fastighetsägaren kommer överens om annat.

Vid behov av pump för VA ansvarar fastighetsägaren för inköp, ägande och förvalt-
ning. 

Servisanslutningar till fastigheterna på Långbacka finns inte och behöver anläggas 
fram till förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för servisan-
slutningarna inne på den egna fastigheten. Alternativt har en gemensam anslutnings-
punkt för de tre fastigheterna på Långbacka diskuterats. Fastighetsägaren ansvarar då 
för bildandet av en gemensamhetsanläggning för dessa ledningar. Dialog med Kiruna 
Kommunpartner AB (KKP) ska hållas innan anslutningar görs. 

Fastighetsägaren ansvarar för eventuell förstärkning av transformatorstation och 
ledningar.

Flytt av befintlig lekplats i Skogsbacka ombesörjs av fastighetsägaren.

HUVUDMANNASKAP

Fastighetsägaren är huvudman inom kvartersmark.

FASTIGHETSPLAN

För området gäller tomtindelningarna 25-SVA-22 för kv Skogsbacka och 25-SVA-21 
för kv Långbacka, vilka gäller som fastighetsplaner. Dessa upphävs inom planområ-
det.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Berörda fastigheter är Skogsbacka 4 och 5 och Långbacka 10, 11 och 12 som ägs av 
LKAB. Fastigheterna ligger inom kvartersmark.

Ingen fastighetsreglering bedöms nödvändig i samband med genomförandet.

GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Detaljplanen ersätter delar detaljplan 25-sva-10, ”Förslag till ändring av stadsplan för 
del av Svappavaara by inom Kiruna kommun”, fastställd 1972-08-17, vilken upphävs 
inom planområdet.



EKONOMISKA FRÅGOR

De ekonomiska frågorna regleras i avtal mellan kommun och fastighetsägare.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Kommunens handläggare av planärendet har varit Marja Suikki, samhällsplanerare 
på Samhällsbyggnadskontoret.

Illustration och gestaltning för bostadsbebyggelsen är gjord av White Arkitekter AB i 
Linköping, kontaktperson Lars Sundström, på uppdrag av FAB/LKAB. Detaljplanen 
har upprättats av White Arkitekter AB i Stockholm på uppdrag av LKAB. Represen-
tanter från LKAB är Göran Olovsson och Tomas Lindgren från FAB/LKAB.

Tobias Stenmark Margaretha Nilsson

Handläggare, Planarkitekt FPR/MSA Uppdragsansvarig, Arkitekt SAR/MSA

White arkitekter AB White arkitekter AB


