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Syftet med granskningen är att ge möjlighet till insyn och påverkan samt att samla in synpunkter
som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Varför har man granskning?
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och
kommunen bearbetat det utifrån information och
synpunkter som framkommit ska planförslaget vara
tillgängligt för granskning inför beslut om antagande.
Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna
synpunkter. Den som inte senast under
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan
förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta planen.
Tidsplan och förutsättningar
Granskningstiden börjar den 19 september 2018 och
slutar den 11 oktober 2018. Enligt tidsplan skulle
detaljplanen då antas i december 2018. Planen vinner
laga kraft och blir gällande ungefär en månad efter att
den antagits om ingen överklagar antagandebeslutet.
Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade
översiktsplanen för Kiruna centralort.
En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.
Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande
enligt PBL 2010:900.

Hur lämnar jag mina synpunkter?
Planhandlingar utställts i nya stadshuset i Kiruna.
Synpunkter och övrig information som du tycker är
värdefull för planarbetet ska ha kommit in senast den
11 oktober 2018 via mejl till:
diabas@kiruna.se
eller via brev till:
Kommunstyrelsen,
981 85 KIRUNA
märk kuvertet ”Detaljplan för volymhandel och
centrum. Dnr: 2016-00657”
Fler frågor?
Om du har frågor om planförslaget eller om arbetet
med planen är du välkommen att kontakta planarkitekt
Aleksiina Paakki på e-post aleksiina.paakki@kiruna.se
eller telefon 0980-70263. Mer information hittar du på
kommunens hemsida: www.kiruna.se/volymhandelochcentrum. Där finns också planhandlingar att ladda ner.
Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina
eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

Granskning av detaljplan för
volymhandel och centrum,
del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 m.fl.
Plankontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att möjliggöra för bland
annat bostäder, detalj- och volymhandel, parker och kontor i Kirunas nya stadskärna
och vill nu ge berörda möjlighet att kommentera förslaget genom ett så kallat
granskningsskede.
Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för del av ett
nytt centrum i Kiruna med volym- och detaljhandel,
bostäder, kontor och diverse annan centrumverksamhet.
Planen följer genomförda utredningar för nya Kiruna
centrum och pågående diskussioner.
Huvuddragen i förslaget
Planläggningen innebär att området omvandlas från
industri- till stadslandskap. Planområdet sträcker sig från
utvecklingsplanens stadspark till Malmvägen. I öster
begränsas det med nya E10. Planområdet delas upp i
gator, parker och kvarter innehållande centrumverksamhet, bostäder, kontor, detalj- och volymhandel och
parkering.

Vybild över området direkt väster om planområdet (nya
stadshuset och kommande torg).

Detaljplanen medger sju kvarter med centrummarkanvändning. Fyra av kvarteren ligger vid handelsgatan. Detaljplanen medger även två stora kvarter för
volymhandel i slutet av handelsgatan. Inlastningsvägen
medges vid E10:an. Ett litet torg kopplar ihop handelskvarteren med volymhandelskvarteren. I detaljplanen
medger man speciellt att placera kulturhistoriska byggnader vid torget.
Det finns tre mindre parkområden i planförslaget. Två
av dom är vid Malmvägen och en vid det västra kvarteret. Det finns flera större parkeringsområden planerade
på kvartersmark. Parkeringshus och källarparkering
medges i vissa parkeringsplatser.
Perspektivbild över handelsgatan.

Förslag till detaljplan för

E 152800

E 152300

Det här är en förminskad variant av plankartan. Orginalet är i A1-format (ca 60x85 cm). Den finns på kommunens hemsida under Aktuella detaljplaner och uppsatt i stadshuset på kommunens anslagstavla.
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