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PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANEN 
• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
• Samrådsredogörelse (efter samråd om planen) 
• Utlåtande (efter utställning om planen) 
• Fastighetsförteckning 
 
(● = Handlingar som hör till det här skedet. Plankarta med bestämmelser blir juridiskt bindande efter att planen 
vinner laga kraft.) 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att tillåta ytterligare hotellverksamhet inom fastigheten Läraren. Den före detta 
Norrmalmsskolan har under en längre tid varit i enskilt ägo och är ombyggt till hotell. Ägaren har intentionen att 
utveckla verksamheten genom att utöka antalet bäddar samt utveckla tillhörande aktiviteter med bad och gym.  
 
Tanken är att bygga en ny hotellbyggnad på den gamla skolgården. Den nya byggnaden ska efterlikna en samisk 
kåta i modern tappning. De nya byggnaderna byggs ihop med de befintliga för att på så sätt skapa en uteplats 
med bland annat badbassänger som kan nyttjas året runt.  
 
Idag är tillåten byggrätt i gällande detaljplan begränsad till att endast omfatta befintliga byggnader och motsvarar 
därför inte önskade krav från fastighetsägaren om verksamhetens fortsatta utveckling. Förslaget till ny detaljplan 
omfattar en större byggrätt för såväl ny bebyggelse och tillbyggnader. Gällande detaljplan anger skola, kontor och 
handel. Ändamålet skola är inaktuellt och tas därför bort som tillåten användning.  
 
Befintliga byggnader är klassade som värdefulla byggnader och får därför inte rivas. Planen ställer därför krav om 
att de värdefulla byggnadernas tak- och fasadmaterial, form och färg ska bibehållas.    
 
Kvarteret ligger centralt i Kiruna med 5-10 minuters gångavstånd till centrumkärnan och kommunikationer såsom 
tåg- och busstation.   
      
 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö samt riksintresse för ämnen och mineraler. Den nya 
detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljön. Den befintliga byggnadens färg, form och karaktär 
ska bibehållas. Planen medger en utökad byggrätt för kontor, hotell och idrott. En intressekonflikt med 
riksintresset ämne och mineral föreligger eftersom gruvans deformationszoner kan komma att påverka området. 
Markdeformationer i samband med påverkansområde för huvudnivå 1365, miljövillkor och gruvstadspark kan 
komma att påverka området inom 14-17 år enligt LKAB (enligt LKABs yttrande över planförslaget, 2012-10-15, 
diarienummer P0009-2010). Bearbetningskoncessionen kan komma att påverka planområdet redan inom nio år 
enligt LKAB. Detaljplanens genomförandetid har satts till endast fem år. Befintlig verksamhet måste dock kunna 
fungera och få utvecklas fram till dess att de måste lösas in av säkerhetsskäl. Plangenomförandet bedöms därför 
vara förenligt med riksintresset för ämne och mineral. 
 

 
PLANDATA 
Den nya detaljplanen omfattar endast fastigheten Läraren. Planområdet ligger inom stadsdelen Övre Norrmalm i 
Kiruna C, väster om Hjalmar Lundbohmsvägen. Planområdet är ungefär 9 130 kvadratmeter stort. Marken ägs av 
en privat fastighetsägare. En mindre del av marken ägs av Kiruna kommun. 
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Bild 1. Översiktsbild över Kiruna C, planområdet är markerat.  

 
GRUNDKARTA MED TILLHÖRANDE FASTIGHETSFÖRTECKNING 
Som kartunderlag för planändringen används en grundkarta, utritad i digital form, i koordinatsystem SWEREF 99 
20 15, RH 00, med hjälp av AutoCAD. En fastighetsförteckning upprättas av Lantmäterimyndigheten. 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 2010-10-07 § 187-10 att ny detaljplan får upprättas för kv Läraren 1.   
 
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 detaljplaner 
Detaljplanen från 1997 (med planbeteckningen S123, se figur 2 nedan) medger skola och kontor. Byggnaderna 
inom området omfattas av skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilket innebär att 
byggnadernas tak- och fasadmaterial, form och färg ska bibehållas samt karaktären av byggnadens exteriör. 
Byggnaderna får heller inte rivas. Större delen av marken som inte får bebyggas var i detaljplanen avsedd för 
skolgård och utevistelse samt parkering. Den nya detaljplanen innebär att prickad mark tas bort inom den 
gällande detaljplanen. Därmed utökas området som får bebyggas.   
 
En del av tidigare planlagd parkmark naggas i kanten närmast kvarteret Läraren. Detaljplanen som berörs är 
fastställd år 1962 (med planbeteckningen R101) och omfattar delar av Hjalmar Lundbohmsvägen samt 
bostadskvarteren Borraren, Brytaren och Kranföraren längs Steinholtzgatan.  
 
Inom samma kvarter har 2011 antagits en ny detaljplan (med planbeteckningen Se235) för den befintliga 
restaurangen som tidigare var skolans bespisningssal. Den nya detaljplanen medger hotell, kontor och handel. 
Planen har vunnit laga kraft 2011-10-10 och registrering av aktnummer saknas ännu. Övriga angränsande 
detaljplaner till aktuellt område är stadsplanen för Kiruna stad, del 3, fastställd år 1950 (gatumark) samt ändring 
av stadsplanen för del av Nedre Norrmalm, kvarteret Konduktören, Vagnskarlen m m., för bostäder, garage och 
gatumark. Gatumark angränsar direkt till aktuellt planförslag. Se vidare lista samt figur 3 nedan, på gällande 
detaljplaner, angränsande detaljplaner och närliggande detaljplaner i området.       
 
 

planområde 
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Gällande detaljplaner  
Kommunal   Laga kraft/ 
beteckning  Aktnummer  fastställd 

Del av Övre Norrmalm,  
kv Läraren,  
skola, kontor  S123  25-P89/93   1997-03-18 
Skola, kontor 
 
kv Borraren, Brytaren,  
Kranföraren mm.  
i Kiruna stad  R101 25-KIS/R101  1962-02-06 
Bostäder 
 
Angränsande detaljplaner 
Del av Läraren del 1 Se235  Ej angivet än  2011-10-10 
Hotell, kontor, restaurang 
 
Stadsplan för del av  
Kiruna stad, del 3 R39 25-KIS/R39  1950-03-17 
Bostäder 
 
Stadsplan för del av  
Nedre Norrmalm,  
kv Konduktören, Vagnskarlen  R214 25-P77/77  1977-11-03 
Bostäder 
 
Närliggande detaljplaner 
Stadsplan för del av  
Kv Reparatören  R87 25-KIS/R87  1959-10-29  
Bostäder 
 
Stadsplan för del av 
Kv Bufferten  R121 25-KIS/R121  1964-03-14 
Bostäder, handel, motortrafik 
 
Stadsplan för Nedre  
Norrmalm, kv Växeln m fl. R282 25-P83/58  1983-10-26 
Bostäder, allmänt ändamål, samlingslokal 
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Figur 2. Befintlig detaljplan från 1997 med gällande bestämmelser. Röd streckad linje avser planområdet. 
 
 

 
Figur 3. Gällande detaljplaner som berörs respektive angränsar till aktuellt planområde. Röd streckad linje  
avser det nya planområdet.   
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SKYDDADE OMRÅDEN 
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. Skyddsbestämmelser för 
värdefulla byggnader ska fortsatt gälla för befintliga byggnader inom planområdet, med hänsyn till riksintresset. 
Planområdet ligger också inom riksintresse för ämnen och mineraler enligt miljöbalken kap 3 § 7. Planens kortare 
genomförandetid anpassas till den framtida gruvbrytningen som så småningom kommer att påverka området.  
 
 
Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt plan- och bygglagen kap 5 § 18 ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 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. 
 
Enligt kommunens bedömning kommer planens genomförande inte att leda till betydande miljöpåverkan. Planens 
genomförande är därför förenligt med miljöbalken kap 3-5. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade för 
flertalet ämnen, t ex kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxider, bly, partiklar och ozon. De användningar som 
föreslås i detaljplanen är inte av sådan art att ökade värden av miljökvalitetsnormerna förändras. Planens 
genomförande medför viss ökad biltrafik i området men inte av sådan storlek att man kan anta att 
miljökvalitetsnormernas värden överskrids. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en behovsbedömning som varit på samråd hos länsstyrelsen och 
Naturskyddsföreningen.  
 
I samrådsyttrande för behovsbedömningen anser länsstyrelsen att de planerade byggnaderna förmodligen 
kommer att ha en stor påverkan på stadsbilden i närområdet, men anser sammantaget att förändringen troligen 
inte innebär en sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning med MKB behöver upprättas. 
Länsstyrelsen anser dock att en förutsättning för detta är att de förändringar som planeras utförs med stor hänsyn 
till byggnadens (skolans) kulturhistoriska värde. Det har stor betydelse hur nybyggnaden genomförs och 
länsstyrelsens anser att det är särskilt viktigt hur anslutningarna till de befintliga byggnaderna, och taket som ska 
kunna täcka innergården vintertid, utförs. Länsstyrelsen anser att de planer som kommunen presenterar med 
glasade fasader och tak för byggnader och passager troligen är en fördel för att inte skymma skolbyggnadens 
fasader. Bestämmelsen om att inte förändra karaktären bör innebära att anslutningar och entréer utförs på ett sätt 
som underordnar sig den nuvarande arkitekturen.  
 
Ett beslut i miljö- och byggnämnden är fattat om att detaljplanens genomförande inte bedöms medföra en 
betydande miljöpåverkan.    
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 
Figur 4. En första idéskiss över kvarteret Läraren, hur det är tänkt att det ska se ut. 
 
Markanvändning 

Idag används befintlig byggnad i området för hotellverksamhet. Gällande detaljplan medger skola och kontor. 
Byggnaden får byggas i 2 respektive 3 våningar. Tidigare var byggnaden en skola, den före detta 
Norrmalmsskolan. Större delen av fastigheten Läraren består av en asfalterad hårdgjort yta, vilket är spår från 
den gamla skolgården. Den används idag ineffektivt till parkering för besökare till hotellet och restaurangen som 
ligger utanför planområdet.     
 
Förslaget till ny detaljplan avser att göra det möjligt att bebygga stora delar av den nuvarande parkeringsytan för 
att på så vis få en högre, tätare exploatering och därmed ett mer sammanhållet kvarter. Ändamålet för skola tas 
bort vilket innebär att endast ändamålet kontor tillåts, i vilken hotellverksamhet inryms.  
 
Idag tillåts bebyggd yta uppgå till ca 1097 kvadratmeter byggnadsarea (BYA). Den nya detaljplanen innebär att 
ytterligare totalt 1835 kvadratmeter BYA får byggas till. Den befintliga byggnaden regleras inte med en angiven 
byggrätt utan endast med egenskapsgränser där mark får bebyggas. På samma sätt gjordes i den tidigare 
detaljplanen från 1997 (kommunens planbeteckning S123). All planerad bebyggelse regleras med en angiven 
byggrätt. 
 
  

Beskrivning Nuvarande tillåten 
byggnadsarea 
(kvm) 

Ny byggrätt (BYA i 
kvm) 

Differens (kvm) 

Hotell  1097  2522  
(inkl. bad, gym, spa) 

+1425 

”Växthus” 0 310 +310 
Garage/förråd 0 100 +100 

Totalt 1097 2932 1835 
Tabell 1. Ovan redovisas planens utökade byggrätter för ny detaljplan.  
 
Bebyggelse 

Mitt på den tidigare skolgården avses en ny hotellbyggnad, ”Kåtan” i tre våningar. Den ska knyta ihop med 
befintliga byggnader så att en innergårdsmiljö skapas mellan byggnaderna och som kan nyttjas året runt. På 
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innegården planeras en inbyggd badbassäng för gästerna. Vintertid kommer den att ligga under tak medan den 
under sommartid kommer att ligga under bar himmel genom att tak och väggar plockas isär.     
 
Ett ”växthus” ska byggas ihop med befintlig restaurang och hotell i den nordvästra änden av planområdet. 
Byggnaden kommer att tillhöra hotellkomplexet och användas av hotellets gäster som en plats för ro och vila.  
 
Befintlig bebyggelse inom kvarteret Läraren utgör än idag ett fint exempel på offentlig bebyggelse från 1950-talet. 
Bebyggelsen är kulturhistorisk värdefull och får därför inte förvanskas, enligt tidigare planbestämmelser. 
Byggnadernas fasader utgörs av gult tegel och det ursprungliga takmaterialet var svarta skifferplattor. 
Skifferplattorna skadades av frost och byttes under 1970-talet ut mot svart takpapp. Takpapp var ett vanligt 
förekommande takmaterial också på 1950-talet. I mitten av 2000-talet har vissa ändringar på byggnadernas 
fasader samt tillbyggnader tillkommit. Dessa består konsekvent av trädetaljer i mörkbrun/svart lasyr. Avsikten är 
att karaktären av byggnadernas exteriör, tak- och fasadmaterial, form och färg fortsättningsvis ska bevaras. Ny- 
och tillbyggnader får dock tillföras med fasader i kulörer från mörkbrun till svart. Glaspartier får också förekomma. 
Förutom svart papptak får tak också utgöras av glaspartier.    
 
De ursprungliga byggnaderna inom planområdet får inte rivas då de tillsammans utgör en kulturhistorisk värdefull 
miljö.  
 
Lärarens omgivning  

Läraren 1 ligger i ett område där det finns en blandad bebyggelse. Norr och öster om planområdet finns det 
villabebyggelse. I närheten av området finns det enstaka flerbostadshus.  
 
Service, verksamheter 
Utanför planområdet finns en restaurang, Arctic Thai och grill, samt en bensinstation, OKQ8. Andra kommersiella 
servicemöjligheter är exempelvis yogastudio, hårfrisörer, etc. Planområdet befinner sig inte allt för långt bort från 
centrum och all den service som finns där.  
 

 
Figur 5. Olika service och verksamheter i närheten av Läraren. Karta: Kiruna kommun 

 
STADSBILD 
Den utökade bebyggelsen får inte överstiga befintliga byggnaders byggnadshöjd. Den nya hotellbyggnaden får 
visserligen bebyggas i tre våningar, högsta totalhöjd är 11 meter. Se figur 6 nedan.  
  

Läraren 

Bensin (OKQ8) 

Restaurang (Arctic Thai och grill) 

Frisörsalong 

Livsmedelsbutik 

Yogastudio 
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Figur 6. Visualisering över Läraren och planerad ny bebyggelse, hur det kan bli.  Bild: Ramböll Luleå 

 
TRAFIK 
Området ligger i god anslutning till två stora huvudgator, Hjalmar Lundbohmsvägen och Adolf Hedinsvägen. 
Trafiken till området kan antas öka något i samband med utökningen av byggrätten inom området, men bedöms 
inte påverka omgivningen. Det kommer att finnas en huvudentré till hotellet, mot söder, då den nuvarande entrén 
till hotellet försvinner. Huvudinfarten till området både för besökare och godstransporter sker via den nuvarande 
infarten i anslutning till Adolf Hedinsvägen. Det är också möjligt att angöra till området i den norra delen, via 
Reenstiernagatan. Denna angöringsmöjlighet gör det möjligt för främst personal att parkera på de 
parkeringsplatser som finns längs gatan samt för vissa transporter att nå restaurangen. Det går därmed inte att 
köra in i området norrifrån.  
 
Längs Reenstiernagatan finns bostäder. Därför är det särskilt viktigt att inte tillåta genomfartstrafik in till området 
längs gatan. Avsikten är att minimera störningar för de boende.   
 

 
Figur 7. Infarter till området Läraren.    Flygfoto: Kiruna kommun
  
Varumottagning 
Varumottagning till hotellet kommer att ske i huvudsak från Adolf Hedinsvägen men också viss transport norrifrån 
via Reenstiernagatan. Utfartsförbud i planen reglerar var in- och utfart får ske. Se figur 7 ovan som redovisar 
infarter för varumottagning.  

Infart besökare  
Och varutransporter 

Infart personal och vissa   
varutransporter 

Endast för  
gc-passage 
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Gång- och cykelväg 

I norra delen av Läraren finns ett litet område planlagt för gång- och cykelväg och skydd. Se figur 7, ovan. Detta 
är sedan tidigare planlagt för ändamålet och inga ändringar avses.   
 
Parkering 
Idag inryms den hårdgjorda ytan som tidigare var en skolgård ungefär 90 parkeringsplatser. 1225 kvm av 
nuvarande parkeringsområde kommer att tas i anspråk för exploatering. 100 nya parkeringsplatser ska tillskapas 
och omdisponeras inom kvarteret för att tillgodose tillräckligt med parkeringsplatser för den utökade byggrätten 
som medges inom kvarteret. Parkeringen nyttjas i nuläget ineffektivt och är idag sällan helt fylld vid högsäsong. 
En utökning av antal bäddar (utökad byggrätt för hotell) och verksamheter (bad och gym) bedöms inte förändra 
efterfrågan på parkeringsplatser väsentligt. De flesta gäster till hotellet kommer på andra sätt än med egen bil. 
Bad och gym är främst avsedda för hotellgästerna.    
 
Kiruna kommun har en parkeringsnorm (p-norm) som antogs 2007 som generellt ska tillämpas vid 
bygglovsprövning. Hotell har ett normtal på 38 per 1000 kvadratmeter bruttoarea vid beräkning av 
parkeringsbehov. Idrott har ett normtal på 3. Det högsta normtalet tillämpas vid detaljplaneläggning med hänsyn 
till ett ”worst case scenario”. Med tillåten byggrätt skulle det generera ungefär totalt 220 parkeringsplatser. I 
området har 100 parkeringsplatser bedömts vara tillräckligt för att tillgodose parkeringsbehovet i ett ”worst case 
scenario” för den tillåtna verksamheten inom planområdet samt för restaurangen som ligger inom samma kvarter, 
men utanför planområdet. Parkering för personal och med nedsatt funktionshinder är inkluderat. På kommunens 
mark möjliggörs ca 20 parkeringsplatser av de totalt 100 parkeringsplatser som är illustrerade i Figur 8, se nedan. 
Dessa ska ses som reserv för framtida behov. De 80 parkeringsplatser som finns inom kvarteret ska nyttjas i 
första hand vid nybyggnation.  
 
 

  
Figur 8. Med den högst tillåtna byggrätten för hotell, kontor och idrott på kv Läraren planeras totalt ca 100 parkeringsplatser. 
 
 

Ca 200 kvadratmeter parkmark 
som tas i anspråk för ca 20 nya 
parkeringsplatser  
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Figur 9. Nuvarande stora parkering, tillgänglig för besökare till hotellet, men också intilliggande restaurang och grill.  
Bild: Ramböll Luleå 
 
Park 
Inom planområdet mellan den planerade parkeringen inom kvartersmark och Hjalmar Lundbohmsvägen finns ett 
grönstråk planlagt som parkmark. Några björkar som finns inom stråket ska sparas. Om träd blir sjuka eller 
skadade kan dessa tas bort och ersättas med nyplantering vid ansökan om marklov hos kommunen.  
 
Utformning 

Tidigare bestämmelser om värdefulla byggnader ändras. Den tidigare q1-bestämmelsen ersätts med en ny 
föreslagen bestämmelse: ”Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnadens tak- och fasadmaterial, form, färg och 
karaktär ska bevaras”. För de byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla regleras planen också med 
egenskapsbestämmelsen: ”Ny byggnad får tillkomma endast som ersättning för befintlig. Ny byggnad ska till 
placering, karaktär och volym överensstämma med den ersatta.”  
 
Egenskapsbestämmelserna för q gäller inte ny- och tillbyggnader inom planområdet. Varierande våningsantal och 
byggnadshöjd är angivet i planen. Befintlig byggnad är uppförd i tre respektive två våningar. Den nya 
hotellbyggnaden på högst 500 kvadratmeter byggnadsarea får uppföras i tre våningar och två våningar är tillåtna 
för ”växthuset” där befintlig entré till hotellet ligger idag. Två våningar tillåts för att integrera med befintlig 
restaurangbyggnad. Övrig ny bebyggelse inom området får byggas med högst 3,5 m i byggnadshöjd. Tanken är 
att de planerade passagernas fasader till största del kommer att bestå av glaspartier. Detta gäller även 
byggnaden för badbassängen.     
 
Fasader på nya byggnader och tillbyggnader inom planområdet får utformas med kulörer som målas från 
mörkbrun till svart. Även glasfasader tillåts. Tak får utföras med glas alternativt med svart papptak, såsom det 
utfördes på 70-talet när taket byttes.  
 

SÄKERHET 
Framkomligheten för Räddningstjänstens fordon är tillfredsställd både inom och till området. Utrymmet för 
fordonen runt befintliga och tillkommande byggnader är möjlig från samtliga håll.   
 
En bensinstation ligger ungefär 65 meter från planområdet där bebyggelse tillåts, vilken avgränsas med Adolf 
Hedinsvägen. Miljön runt befintlig hotellbyggnad och nytillkommande hotellbyggnad kan närmast Adolf 
Hedinsvägen ordnas på ett sådant sätt som förhindrar och/eller förminskar en eventuell olycka. Risken för 
spridning av brand i samband med en explosion vid bensinstationen bedöms som tämligen liten för bebyggelsen 
inom planområdet.  
 
Det finns tre väggbrandposter nära planområdet, på Föraregatan 17, Åkaregatan 1 och Reenstiernagatan 12.   
 
STÖRNINGAR 
Föreslagen ändring bör inte innebära några problem för miljö, hälsa eller trevnad.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten-, avlopps- samt fjärrvärmesystem. Tillkommande anläggningsavgift 
för vatten och avlopp kommer att debiteras för planerad ny/tillbyggnad när bygglov beviljats.  
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS BESTÄMMELSER OCH GENOMFÖRANDE 
Planens genomförande innebär ett tätare exploaterat område. Den stora öppna hårdgjorda ytan försvinner. Detta 
bedöms ge ett ökat mervärde för stadsbilden. Tomten bör anses som attraktivt med dess centrala läge varför en 
högre exploatering bedöms vara önskvärt.  
 
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 utanför de av LKAB 
redovisade deformationsprognoserna för år 2023, se Figur 10 nedan. Markdeformationerna är kopplade till det 
miljövillkor som LKAB:s verksamhet måste drivas i enlighet med. Miljövillkoret anger den maximala rörelse som 
får förekomma i marken utan att marken utgör industriområde bakom LKAB:s industristängsel. Det innebär dock 
att området dessförinnan kommer att omvandlas till en gruvstadspark. Med dagens brytningstakt är LKAB:s 
prognos att LKAB behöver en bearbetningskoncession beviljad för nästa del av sjömalmen senast år 2023. Den 
planerade bearbetningskoncessionen, som trots att sjömalmen ligger på över 1000 meters djup under markytan 
måste omfatta ett markområde, utgör koncession nummer 5. Tillståndsprocessen hos Bergsstaten tar cirka två år. 
För att LKAB ska kunna få en bearbetningskoncession beviljad år 2023 bör marken detaljplanemässigt utgöra 
Gruvstadspark (industriområde) senast år 2021, dvs inom nio år. Enligt LKAB:s senaste prognos avseende 
markdeformationer (gruvstadsparken inräknad), kommer kvarteret Läraren 1 att behöva utgöra industriområde 
senast år 2026-2029, det vill säga inom cirka 14-17 år.   
 
Genomförandetiden för planen har satts till endast fem år av anledningen kring de osäkerheter som föreligger. 
Trots vetskapen om att markdeformationerna med stor sannolikhet kommer att påverka området inom 14-17 år, 
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.  
 

 
Figur 10. LKABs deformationsprognoser för åren 2013, 2018, 2023 samt 2033 inom Kiruna C. Aktuellt planområde är markerat 
med svart streckad linje. Planområdet kommer med stor sannolikhet att påverkas av markdeformationer redan inom 14-17 år.   
Bild: Kiruna kommun 2012 

 

Aktuellt planområde 
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För att tillgodose riksintresset för kulturmiljö tas hänsyn till de värdefulla byggnaderna inom kvarteret Läraren 
genom planbestämmelser som styr val av kulörer och material på fasader och tak för ny bebyggelse. Befintliga 
byggnader regleras med skyddsbestämmelser om att byggnadens tak- och fasadmaterial, form, färg och karaktär 
ska bibehållas. De befintliga byggnaderna får heller inte rivas. Samtidigt som planens ambition är att den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön ska sparas, ger den möjligheter till att området kan vidareutvecklas med ny- och 
tillbyggnader som smälter in i miljön. Målsättningen med samtliga nya tillbyggnader bör dock vara att hålla ett 
enhetligt intryck som utförs på liknande sätt vad gäller val av färg, form och fasad.  
 
ADMINSTRATIVA FRÅGOR 
Planens genomförandetid är satt till fem år. Med hänsyn till markdeformationerna som orsakas av gruvbrytningen 
har planen fått en kortare genomförandetid.   
 
PLANFÖRFARANDE 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt PBL (1987:10) 5 kap.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planen har upprättats av Ramböll Luleå på uppdrag av exploatören. Planhandlingarna har upprättats i samråd 
med kommunens tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret och lantmäteriet. 
 
Ramböll Luleå 
Upprättat 2012-11-13 
Reviderad 2017-05-02 
 
Planförfattare:   Planhandläggare: 
 
Sandra Viklund   Ann-Catrin Fredriksson Maria Persson 
Planarkitekt  Tf. planchef  Biträdande planchef 
Ramböll Luleå   Kiruna kommun  Kiruna kommun 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
INLEDNING  
Genomförandebeskrivningens syfte är att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. Denna beskrivning redovisar principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av 
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är inte juridisk bindande. 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Reviderad tidplan 

− Samråd och remisser december 2011/januari 2012 
− Länsstyrelsens planberedning januari 2012 
− Samrådsredogörelse februari 2012 
− Utställning augusti/september 2012 
− Granskningsutlåtande november 2012 
− Antagande december 2012 
− Nytt antagande maj 2017 
 

Handläggning 
Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL (1987:10) kap 5. Samråd med berörda kommunala 
organ, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt 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. Efter samråd finns utrymme för ändringar av planförslaget. En 
utställningshandling upprättas och ställs ut för granskning, normalt under fyra veckor. Utställningen kungörs på 
kommunens hemsida och anslagstavla samt i ortstidningarna. Synpunkter får inlämnas skriftligt under hela 
utställningstiden. Om inga erinringar inkommer mot detaljplanen kan den därefter antas. Planen vinner normalt 
laga kraft ca 1 månad efter antagandebeslutet. Om planen överklagas fördröjs givetvis handläggningstiden. 
 
Genomförandetid 
För gällande detaljplan har genomförandetiden gått ut 2007-03-18. Ny genomförandetid är 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft.  
 
Genomförande 
Ansökningar om tillstånd, lov, anmälningar och fastighetsreglering görs av fastighetsägaren. Kommunens roll är 
enbart att handlägga upprättandet av planen fram till dess att den vinner laga kraft.  
 
Ansvarsfördelning 
Kiruna kommun handlägger planen fram till den vinner laga kraft.  
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.  
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
I planområdet ingår fastigheten Läraren 1 samt en del av Högalid 5:2. Det innebär att en utökning av 
kvartersmarken för hotell- och idrottsändamål kan ske med en del av kommunens fastighet Högalid 5:2. Syftet 
med utökningen av kvartersmark är att lösa ett eventuellt parkeringsbehov som kan uppstå för den planerade 
nybebyggelsen. Marken kan tillföras Läraren 1 genom fastighetsreglering vid en lantmäteriförrättning som ansöks 
av fastighetsägaren. Vid fastighetsregleringen kan det bli aktuellt med ersättning för det aktuella markområdet. En 
eventuell överenskommelse om utökning av fastigheten Läraren 1 med del av kommunens mark Högalid 5:2 styrs 
i ett genomförandeavtal mellan Kiruna kommun och exploatören.  
 
Inom planområdet finns en transformatorstation som i nuläget inte är avstyckad. I planen ges möjlighet till utfart 
från angränsande fastighet till förmån för transformatorstationen, som kan tryggas med servitut eller avtal. 
        
Tekniska Verken i Kiruna AB och Vattenfall har ledningar i mark. Dessa ledningar kan tryggas med ledningsrätt. 
Optokanalisationerna inom planområdet ägs av Kiruna kommun och regleras med u-område på plankartan.  
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En spillvattenservis ansluter till den f d skolbyggnadens södra gavel inom planområdet. Denna ägs av 
fastighetsägaren och har därför inte säkerställts med u-område.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planen bekostas av exploatören. Om- och tillbyggnader på fastigheten sker på exploatörens bekostnad. Ansökan 
om lantmäteriförrättningen bekostas av fastighetsägaren.  
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har upprättats av Ramböll Luleå i samråd med samhällsbyggnadskontoret och 
lantmäterimyndigheten. 
 
Ramböll Luleå 
Upprättat 2012-11-13 
Reviderad 2017-05-02 
 
Planförfattare:   Planhandläggare: 
 
Sandra Viklund   Ann-Catrin Fredriksson Maria Persson 
Planarkitekt  Tf. planchef  Biträdande planchef 
Ramböll Luleå   Kiruna kommun  Kiruna kommun 
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