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PLANBESKRIVNING
PLANENS SYFTE
Syftet med den nya detaljplanen är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålet kontor och handel.
Gällande detaljplans bestämmelser om tillåten byggnadsarea motsvarar inte de krav som fastighetsägaren ställer
på sin verksamhet idag.
Kvarteret ligger i centrala Kiruna och består idag av en restaurang och grill.

HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANEN
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Särskilt utlåtande (efter samråd om planen)
Fastighetsförteckning
( = Handlingar som hör till det här skedet. Plankarta med bestämmelser blir juridiskt bindande efter att planen
vinner laga kraft.)

PLANFÖRFATTARE
Planförfattare är planarkitekt Sandra Minde, Ramböll Sverige AB. Ansvarig planhandläggare är samhällsplanerare
Marja Suikki, Kiruna kommun.

PLANFÖRFARANDE
Planen kommer att handläggas med ett enkelt planförfarande, enligt PBL 5:28, då planfrågan är av
begränsad betydelse, saknar större intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande.

GRUNDKARTA MED TILLHÖRANDE FASTIGHETSFÖRTECKNING
Som kartunderlag för planen används en primärkarta, utritad i digital form, i koordinatsystem Sweref 99 TM, med
hjälp av AutoCAD. En fastighetsförteckning upprättas av Lantmäterimyndigheten.

KOMMUNALA BESLUT INFÖR PLANUPPDRAGET
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 2011-04-28 § 101-11 att godkänna att ändring av detaljplan med enkelt
planförfarande får upprättas.
Översiktliga planer
Fördjupad översiktplan för Kiruna centralort antogs av Kommunfullmäktige 2007-01-08.
Planområdet anges som kontor, handel, bostäder, hotell och restaurang. Planen strider inte mot intentionerna i
översiktsplanen.
Gällande detaljplan från 1997
Upprättande av ny detaljplan innebär att tidigare prickad mark inom aktuellt planområde tas bort. Därigenom
utökas området som får bebyggas. En ny plankarta tas fram där de flera planbestämmelser från gällande
detaljplan fortsättningsvis ska gälla. Planen får en ny genomförandetid.
Gällande detaljplan
Kommunal beteckning
Del av Övre Norrmalm,
kv Läraren,
skola, kontor

Kv Läraren

S123

laga kraft
25-P89/93

1997-03-18
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Bild 1. Gällande detaljplan från 1997 (S123) med den avgränsning som avser det nya detaljplaneförslaget (blå streckad linje).

RIKSINTRESSEN
Hela Kiruna centralort ligger inom riksintresse för kulturmiljön enligt miljöbalken kap 3 § 6. All planläggning ska
därför ta hänsyn till stadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelser och miljöer. Planområdet ligger också inom
riksintresse för ämnen och mineraler enligt miljöbalken kap 3 § 7.

BEHOVSBEDÖMNING
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för de detaljplaner där genomförandet kan antas
leda till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som ligger till grund för ställningstagandet
om betydande miljöpåverkan och om en miljökonsekvensbeskrivning behövs eller inte.
Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att planen kan upprättas med enkelt planförfarande då den bedöms vara
av begränsad betydelse, det allmänna intresset för planen saknas samt att den stämmer överens med
kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande. Därmed bedömer samhällsbyggnadskontoret
också att planen inte leder till betydande miljöpåverkan. De ändringar som görs från gällande detaljplan är av en
begränsad storlek och en anpassning till den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden bedöms kunna uppnås för
tillåten tillbyggnad med stöd av de planbestämmelser som föreslås.

PLANDATA
Planen omfattar endast fastigheten Läraren. Planområdet ligger inom stadsdelen Övre Norrmalm i Kiruna C,
väster om Hjalmar Lundbohmsvägen. Planområdet är ungefär 1230 kvadratmeter stort. Marken ägs av en privat
fastighetsägare.

MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE
Idag används befintlig byggnad i området för restaurang- och grillverksamhet. Gällande detaljplan medger skola,
handel och kontor och får byggas i en våning. Tidigare var byggnaden en bespisningslokal och förskola till den
före detta Norrmalmsskolan. Större delen av fastigheten Läraren består av en asfalterad hårdgjort yta, vilken är
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spår från den gamla skolgården. Parkeringen ligger utanför planområdet och nyttjas idag ineffektivt till parkering
för besökare till restaurangen och hotellet.
Förslaget till ny detaljplan avser främst en utökad byggnadsarea. Ändamålet för skola tas bort vilket innebär att
endast kontor och handel tillåts, dock ej detaljvaruhandel. Befintlig byggnad inom planområdet har sedan tidigare
reglerats med bestämmelser för värdefulla byggnader [q1 och q2]. Dessa föreslås få vara kvar, men
bestämmelsen q1 har omarbetats något. För tillbyggnader inom planområdet regleras inte utformningen med qbestämmelser.
Tidigare bestämmelse (q1):
Kulturhistorisk värdefull byggnad. Byggnadens tak- och fasadmaterial, form och färg ska bibehållas samt
karaktären av byggnadens exteriör.
Ny föreslagen bestämmelse (q1):
Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnadens tak- och fasadmaterial, form och färg ska bibehållas, dock tillåts
tillbyggnad enligt bestämmelser i denna plan.
Anledningen till att bestämmelserna för värdefulla byggnader ändras är att byggnaden redan har byggts till och
ändras så pass mycket att det bedöms som överflödigt att ställa krav om att helt bibehålla byggnadens
ursprungliga karaktär.
En ny bestämmelse ersätter dessa, vilken reglerar utformningen för ny bebyggelse. Fasader ska målas i kulörer
från mörkbrun till svart. Tak ska utföras matt svarta. På 70-talet utfördes takbytet med svart papptak, vilket är ett
lämpligt val vid nybyggnation. I övrigt ändras inte planens bestämmelser nämnvärt. Några av de tidigare
bestämmelserna bedöms som förlegade och kommer inte behållas.

Bild 2. Streckad linje redovisar ungefärlig utökad BYA som planeras.
(foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB)

Idag tillåts byggnaden i gällande detaljplan vara ca 500 kvadratmeter byggnadsarea (BYA). Den nya planen
omfattas av en större byggrätt, vilket betyder att ytterligare högst 100 kvadratmeter BYA får bebyggas i
planområdets södra del, in mot den gamla skolgården.

TRAFIK
Utökningen av byggrätten kommer inte att medföra att trafiken till området kommer att öka markant. Den utökade
byggrätten syftar främst till att Thaigrillens kök ska bli större för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.
Gång- och cykelväg
Norr om planområdet finns en gång- och cykelväg i anslutning till Reenstiernagatan och som också ska fungera
som skydd mot trafikleden.
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Parkering
Idag används den tidigare skolgården till parkering för besökare och personal. Kiruna kommun har en
parkeringsnorm som antogs 2007 som generellt ska tillämpas vid bygglovsprövning. Då restaurang tillåts inom
området och har det högsta normtalet (40) vid beräkning av parkeringsbehov jämfört med kontor, beräknas
behovet utifrån normtalet för restaurang. Detaljvaruhandel kräver visserligen flest parkeringsplatser, enligt
kommunens parkeringsnorm, men detaljvaruhandel tillåts dock inte inom området.
I anslutning till restaurangen/grillen finns gott om parkeringsplatser, grovt räknat ca 90 parkeringsplatser. Dessa
bedöms tillgodose parkeringsbehov som uppstår för den tillåtna verksamheten inom planområdet. Ytterligare
parkeringsplatser planeras därför inte.

Bild 3. Nuvarande stora parkering, tillgänglig för besökare till restaurangen och grillen.
(foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB)

Utformning
Tidigare bestämmelser om värdefulla byggnader ändras. Den tidigare q 1-bestämmelsen ersätts med en ny
föreslagen bestämmelse: ”Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnadens tak- och fasadmaterial, form och färg
ska bibehållas, dock tillåts tillbyggnad enligt bestämmelser i denna plan.”
Egenskapsbestämmelserna för q gäller inte tillbyggnader inom planområdet. Komplement- och tillbyggnader ska
målas i kulörer från skalorna mörkbrunt till svart. Tak ska vara matt svart, förslagsvis svart papptak samt
pulpettak. Byggnadshöjden får vara högst 3,5 meter. Det innebär att översta raden med fönster på befintlig
byggnad förblir synliga. Befintlig byggnad är förutom en våning byggd med en sutterängvåning.

STÖRNINGAR
Föreslagen ändring bör inte innebära några problem för miljö, hälsa eller trevnad. Ett insynsskydd mot
Renstiernagatan får uppföras för att minska eventuella störningar mot närmaste grannar vad gäller
sophanteringen.

KONSEKVENSER AV PLANENS BESTÄMMELSER OCH GENOMFÖRANDE
Planens genomförande med en utökad byggrätt innebär inga större konsekvenser, varken inom området eller i
dess närområde. Den utökade byggnadsarean medger att tillbyggnad kan ske på fastighetens innergård och inte
ut mot gatumarken. Generellt bedöms utökad handel generera mer trafik i området. Inom området finns gott om
parkeringsplatser och behovet bedöms därför tillgodoses.
I relation till den pågående stadsomvandlingen som orsakas av gruvbrytningen är det viktigt att satsningar i de
centrala delarna av Kiruna görs möjlig och att en fortsatt utveckling sker. Planområdet ligger relativt långt utanför
de av LKAB redovisade markdeformationerna och miljövillkoret för år 2023. Trots vetskapen om att
deformationerna kommer att nå området förr eller senare, så måste nuvarande centrum med pågående
verksamheter fram till dess, tillåtas leva och utvecklas. Det bidrar förhoppningsvis till fler besökare samt fler
handelsetableringar i staden som kommer att få finnas kvar många år än.
Hänsyn till den värdefulla byggnaden inom planområdet ska tas i fortsättningen, vilket styrs med val av kulörer på
fasader och tak. Det bedöms ge bättre resultat att bryta nya tillbyggnader så att de står som kontrast till den
ursprungliga byggnaden. Målsättningen med samtliga nya tillbyggnader bör dock vara att hålla ett enhetligt intryck
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och utföras på liknande sätt vad gäller färg, form och fasad. Att försöka efterlikna ursprunget bedöms inte bli lika
effektfullt och lyckosamt. För befintlig byggnad ska byggnadens tak- och fasamaterial, form och färg bibehållas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Ramböll Sverige AB i samråd med samhällsbyggnadskontoret och
lantmäterimyndigheten.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Kiruna den 15 augusti 2011
Planförfattare

Planhandläggare

Sandra Minde
Planarkitekt
Ramböll Sverige AB

Marja Suikki
Samhällsplanerare
Kiruna kommun

Kv Läraren

sida 6(8)

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålet kontor och handel. Gällande
detaljplans bestämmelser om tillåten byggnadsarea motsvarar inte de krav som fastighetsägaren ställer på sin
verksamhet idag.
Kvarteret ligger i centrala Kiruna och består idag av en restaurang och grill.

HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANEN
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Särskilt utlåtande (efter samråd om planen)
Fastighetsförteckning
( = Handlingar som hör till det här skedet. Plankarta med bestämmelser blir juridiskt bindande efter att planen
vinner laga kraft.)

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
För gällande detaljplan har genomförandetiden gått ut 2007-03 18. Ny genomförandetid är 10 år från den dag
planen vinner laga kraft.

AVGIFTER
Planen bekostas av exploatören. Om- och tillbyggnader på fastigheten sker på exploatörens bekostnad.

GENOMFÖRANDE
Ansökningar om tillstånd, lov och anmälningar görs av fastighetsägaren. Kommunens roll är enbart att handlägga
upprättandet av planen fram till dess att den vinner laga kraft.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planläggning
Samråd och remisser juni - juli 2011
Länsstyrelsens planberedning juni - juli 2011
Särskilt utlåtande augusti 2011
Antagande 1 september 2011
Planen upprättas med enkelt planförfarande enligt reglerna för sådant förfarande. Samråd med berörda
kommunala organ, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt ett begränsat antal berörda grannar kommer
att ske under planprocessen. De som är tveksamma eller har invändningar mot föreslagen detaljplan, ska därför
inkomma med skriftliga synpunkter under samrådstiden. Om inga erinringar inkommer mot detaljplanen kan den
antas. Planen vinner normalt laga kraft ca 1 månad efter antagandebeslutet. Om erinringar inkommer övergår
planförfarande till normalt planförfarande och ställs ut för granskning enligt PBLs bestämmelser. Om planen
sedan överklagas fördröjs givetvis handläggningstiden.
Ansvarsfördelning
Kiruna kommun handlägger planen fram till den vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Inom området finns ingen allmän platsmark.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Området ingår i fastigheten Läraren. Några fastighetsrättsliga åtgärder åsyftas inte i och med upprättande av ny
detaljplan.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Ramböll Sverige AB i samråd med samhällsbyggnadskontoret och
lantmäterimyndigheten.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Kiruna den 15 augusti 2011
Planförfattare

Planhandläggare

Sandra Minde
Planarkitekt
Ramböll Sverige AB

Marja Suikki
Samhällsplanerare
Kiruna kommun
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