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Samråd
Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt samla
in synpunkter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Samrådet pågår 21 december – 21 januari 2018.

Vad är ett samråd?
Syftet med samrådet är att ge möjlighet till
insyn och påverkan samt att samla in
synpunkter som bidrar till ett så bra
beslutsunderlag som möjligt. Under samrådet
får myndigheter, sakägare och andra som
berörs av det som planeras möjlighet att ta del
av planhandlingarna. Efteråt sammanställs
alla synpunkter som kommit in i en så kallad
samrådsredogörelse och kommunen tar
ställning till om och hur planförslaget behöver
förändras.
Planhandlingar
Samtliga handlingar som hör till detaljplanen
finns i sin helhet tillgängliga i Stadshuset och
på Kiruna kommuns hemsida:
www.kiruna.se/volymhandelochcentrum
Vill du ha handlingarna skickade till dig kan
du kontakta Ann-Sofie Haapalahti på
telefonnummer 0980-756 15 eller via e-post:
plan@kommun.kiruna.se
Upplysningar
Upplysningar om detaljplanen ges av
Kristoffer Johansson, på e-post
kristoffer.johansson@kiruna.se eller telefon:
0980-700 89
Glöm inte att du som fastighetsägare ska
upplysa dina eventuella hyresgäster om det
pågående samrådet.

Synpunkter
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen
senast den 21 januari 2018 till:
Kommunstyrelsen, 981 85 Kiruna
eller till diabas@kiruna.se
Skriv ditt namn och din adress tydligt och
märk yttrandet ”Detaljplan volymhandel och
centrum” och diarienummer 2016-657.
Den som inte senast under granskningsskedet
har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora
rätten att överklaga beslutet att anta planen.
Tidplan
• Samråd: december 2017 - januari 2018
• Granskning: mars 2018
• Antagande: maj 2018
• Laga kraft: tre veckor efter antagande
Arbetet med planen bedrivs med standard
planförfarande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900).

Detaljplan för volymhandel och centrum,
del av Tuolluvaara 1:1 m.fl.
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för
del av ett nytt centrum i Kiruna med volymoch detaljhandel, bostäder, kontor och diverse
annan centrumverksamhet. Planen följer
genomförda utredningar för NKC och
pågående diskussioner.
Bakgrund
Kiruna kommun har ett stort behov av att
bygga upp ett nytt centrum till följd av
gruvbrytningens påverkan på nuvarande
stadskärna. Planområdet utgör del av Kirunas
nya stadskärna.
Nya Kiruna kommer att etableras öster om
nuvarande centrum, mellan Jägarskolan och
Tuolluvaaraområdet, vilket beslutades vid
kommunfullmäktiges möte i Kiruna den 19
september 2011.
Planområdets läge, innehåll och areal
Planområdet utgör en del av NKC. Norr om
planområdet finns idag de gamla gruvlavarna
vid Tuolluvaara-gruvan, i öster planeras/byggs
nya E10, i väster uppförs för närvarande del
av NKC (centrum med stadshus och torg) och i
söder ligger Malmvägen och ett
industriområde. Nya centrum kommer så
småningom omges av nya bostads- och
verksamhetsområden.
Planområdet omfattar cirka 12 hektar mark.

Bebyggelseområden
Planläggningen innebär att området
omvandlas från industri- till stadslandskap.
Planområdet delas upp i gator, parker och
kvarter innehållande centrumverksamhet,
bostäder, kontor, detalj- och volymhandel och
parkering. Kvartersutformning, gatu- och
parkmark reserveras i enlighet med
utvecklingsplanen med efterföljande
utredningar.
För att motverka segregation och en social
skiktning ska staden byggas blandad. Det
betyder bland annat att i stadskärnan ska såväl
hyresrätter som bostadsrätter i olika storlek
och standard produceras. Detta kommer att
styras genom exploateringsavtal.
Miljökonsekvenser
Enligt 6 kap. 11§ MB om miljöbedömningar
och miljökonsekvensbeskrivningar av planer
och program ska en myndighet eller kommun
som upprättar eller ändrar en plan eller ett
program göra en miljöbedömning av planen,
programmet eller ändringen, om dess
genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen
är att integrera miljöaspekter i planeringen så
att en hållbar utveckling främjas.
Bedömningen ska göras enligt de kriterier som
anges i förordning 1998:905 om
miljökonsekvensbeskrivningar. (ändrad
genom SFS 2005:356) och ska alltid utmynna i
ett motiverat ställningstagande. Kommunens
bedömning är att planens genomförande inte
antas medföra betydande miljöpåverkan.
Överrensstämmelse med översiktsplan
Planförslaget stämmer överens med den för
Kiruna kommun antagna fördjupade
översiktsplanen från 2014.

Planområdet markerat i gult.

