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PLANBESKRIVNING        

Handlingar 

 Plankarta med bestämmelser och illustration.  

 (Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft) 

 Planbeskrivning 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 
 
Följande handlingar antas: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Idag är det stor efterfrågan på industrimark i Kiruna. Syftet med denna detaljplanen är 
att möjliggöra för industrimark i anslutning till redan befintlig industrimark. I 
planområdet ingår även lokalgata genom området, lokalgata ut mot Flygfältsvägen 
samt naturmark med möjlighet att anlägga skoterled och dagvattendamm. 
 
Detaljplaneringen i Östra industriområdet är uppdelad i tre etapper. De två första 
etapperna planlades 1992 respektive 2002 med ett tillägg från 2009 och två stycken 
från 2013. Sen dess har efterfrågan på industrimark ökat kraftigt i Kiruna.  
 
Förenligt med 3, 4, 5 kap MB 
Miljöbalken kap. 3 
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 
Enligt Miljöbalken 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Sådan användning som medför en, från allmän synpunkt, god 
resurshushållning ska ges företräde. Detaljplanen medger en ny etablering av ett stort 
industriområde på obebyggd mark.  
 
De största påverkningar som detaljplanens genomförande skulle medföra är: 

 Rennäringen 

 Fornlämningen 

 Luossajoki 

 Naturmiljö 

 Rekreation 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C från 2006 är hela planområdet för etapp 
3 markerad för riksintresset rennäringen enligt Miljöbalken 3 kap. 5 §.  Gabna sameby 
använder området som flyttled och det är ett viktigt rastbete. Området är också en svår 
passage för renarna. Riksintresset kommer att bli direkt påverkade av detaljplanens 
genomförande. I samråd med Gabna sameby kommer planområdet att bli instängslat 
för att öka renarnas säkerhet och det styrs i en planbestämmelse. Riksintresset utreds i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Det finns en fornlämning inom planområdet. I miljökonsekvensbeskrivningen utreds 
påverkan på denna.  
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Vattendraget Luossajoki går igenom planområdet. I detaljplanen skyddas denna med 
naturstråk längs strandlinjen som sträcker sig minst 40 meter ut från vattendraget. 
Samråd har skett med Miljökontoret om bredden på naturstråket och vad som är 
viktigt att skydda i området.  
 
Idag är planområdet obebyggt och Kirunaborna använder det som en spontan plats till 
rekreation, till exempel för träning och lek med hundar. Det går en skoterled i västra 
delen av området som kommer att behövas flyttas i och med detaljplanens 
genomförande. Naturmiljön kommer att bli påverkad av åtgärden. Planområdet är idag 
obebyggt. Den största delen av marken inom planområdet detaljplaneläggs för 
industriändamål och troligen kommer väldigt lite grönska att sparas på kommande 
industrifastigheter.  
 

Miljöbalken kap. 4 
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 
landet 
Planområdena omfattas inte av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten.  
 
Miljöbalken kap. 5 
Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
För att säkerställa kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt finns 
miljökvalitetsnormer reglerade för ett flertal ämnen, enligt miljöbalken 5 kap. 1§. Dessa 
normer finns för att varaktigt skydda, alternativt avhjälpa skador på eller olägenheter 
för, människors hälsa eller miljön. Detaljplanens genomförande kommer att medföra 
påverkningar på riksintresset rennäringen, fornlämningarna, Luossajoki, 
rekreationsområde och naturmiljön. 
 
Påverkningarna finns utredda i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Förenlighet med MB kap. 3, 4, 5 
De riksintressen som finns inom planområdet är kommunikationer, kulturmiljö, 
rennäring samt värdefulla ämnen och material. Riksintressen och påverkningarna som 
kan ske av genomförandet finns utredda i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Genomförandet av detaljplanen bedöms vara förenligt med miljöbalken kap 3 – 5. 
 

 
Riksintressen kring Kiruna centrum. Vitt område är det enda som inte påverkas av riksintressen.  
Källa: Länsstyrelsen, Kiruna kommun, © Lantmäteriet 
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PLANDATA 

Lägesbestämning 
Östra industriområdet ligger mellan Tuolluvaara och Lombolo. Det är ca 4 km 
(fågelvägen) mellan planområdet och nuvarande Kiruna centrum. Planområdet 
angränsar till väg 870 till Nikkaluokta som har börjat anläggas under våren 2014 samt 
ligger i närhet av E10. 
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat. Källa: Kiruna kommun, © Lantmäteriet 

 
Areal 
Planområdet är uppdelat i två delar. Den större industridelen är ca 26,5 hektar stor och 
till planområdet hör även en utfart mot Flygfältsvägen som är ca 0,5 hektar stor.  
 
Markägoförhållanden 
De fastigheter som ligger inom detaljplaneområdet är Industrin 9:7, Tuolluvaara 1:1 
och Väggen 3 som ägs av Kiruna kommun, samt Kiruna 1:1 som ägs av staten genom 
Statens fastighetsverk. Den yttersta delen av lokalgatan mot Flygfältsvägen ägs av 
Swedavia. 
 
Den största delen av marken inom planområdet tillhör statens fastighet Kiruna 1:1. 
Kiruna kommun har fått tillstånd från regeringen att förvärva marken inom 
planområdet. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktliga planer 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C som antogs 2006. I 
dagsläget pågår det en revidering av den fördjupade översiktsplanen och den beräknas 
bli färdigställd 2014. I den gällande som antogs 2006 är området markerat som 
rastbete och svår passage för rennäringen. Det finns även ett buffertområde kring 
flyttleden som rennäringen har i området. I utställningshandlingen av den nya 
fördjupade översiktsplanen är området markerat som industri.  
 
Detaljplaner 
Det finns en detaljplan från 1992 för Östra industriområdet, etapp 1 samt del av etapp 
2. Hela etapp 2 var planerad att ingå i detaljplanen från 1992 men en del undantogs 
från den ursprungliga planen. Denna del vann istället laga kraft 2002. Det finns också 
ett tillägg från 2009 som styr bebyggelsens utseende som gäller för både etapp 1 och 2, 
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samt två tillägg som båda är från 2013 där byggnadshöjden har höjts från 8 till 12 
meter. Planområdet för etapp 3 är till största del detaljplanelöst men delar av det nya 
planområdet ingår i detaljplanerna för Östra industriområdet från 1992, 2002 samt 
2009.  
 
I gällande detaljplaner från 1992 och 2002 ska den västra planområdesgränsen förses 
med stängsel. Nytt planområde för etapp 3 ligger direkt mot plangränser för etapp 1 
och 2 och den östra planområdesgränsen i etapp 3 upphäver gällande bestämmelse om 
stängsel där planområdeslinjen är samma som linjen för stängselkrav. 
 

 
Rödmarkering är planområdet utmärkt på plankartan för Östra industriområdet, etapp 1, från 1992. 
Källa: Kiruna kommun 
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Rödmarkering är planområdet utmärkt på plankartan för Östra industriområdet, etapp 2, från 2002. 
Källa: Kiruna kommun 

 
 
Kommunala beslut 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-10, § 198, att godkänna avvikelse från 
fördjupad översiktsplan och att ge Miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan över området för industri. Miljö- och byggnämnden beslutade 2013-02-07, § 
22-13, att detaljplanearbetet fick fortskridas för Östra industriområdet etapp 3. 
Nämnden beslutade också att detaljplanen skulle genomgå ett normalt planförfarande.  
 
2013-10-17, § 167-13 beslutade Miljö- och byggnämnden att en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt de bestämmelserna i Miljöbalken behöver upprättas 
och att detaljplanen skickas ut på samråd. Samråd pågick mellan 24 april och 19 maj 
2014. De yttranden som inkom är sammanställda och kommenterade i 
samrådsredogörelse daterad 2014-05-23. 2014-06-03, § 137 beslutade Miljö- och 
byggnämnden att godkänna samrådsredogörelsen samt att detaljplanen skickas ut på 
granskning. Granskning pågick 13 juni - 1 augusti 2014 och yttranden samt 
kommentarer finns sammanställda i granskningsutlåtande, 2014-08-19. 
 
Behovsbedömningen 
Enligt MKB-förordningen (1998:905) ska kommunen alltid göra en bedömning av 
huruvida genomförandet av en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Enligt PBL 5 kap. 18§ ska en miljökonsekvensbeskrivning i sin tur upprättas för 
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. 
Med miljöpåverkan avses bl.a. risker för människors hälsa eller för miljön, överskridna 
miljökvalitetsnormer, påverkan på kulturarvet eller skyddad natur.  
 
En behovsbedömning har gjorts av plankontoret som bedömer att detaljplanens 
genomförande leder till betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 11§. En 
miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap. 11–18 §§ behöver därför genomföras, vilket 
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Miljö- och byggnämnden beslutade om 2013-10-17 när detaljplanen fick beslut att 
skickas ut på samråd.   
 
Vid behovsbedömningen framkom det nyckelegenskaper som måste utredas vidare i 
detaljplanearbetet och de är:  

 Fornlämningar 

 Allemansrätten 

 Risk för ökade föroreningar i marken 

 Vattenmiljön 

 Utsläpp av föroreningar 

 Riksintresse flyget 

 Markresurser  

 Riksintresse rennäring 

 Möjlighet till rörelse och aktivitet 

 Ökade transporter och utsläpp 

 Farligt gods 
 
Dessa nyckelegenskaper har sammanfattningsvis redogjorts i en avgränsning för 
miljökonsekvensbeskrivning. Den har varit ute på samråd hos Länsstyrelsen och de 
anser att nyckelegenskaperna är relevanta att bedöma. Länsstyrelsen vill också att 
riksintressenas påverkan hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen och att 
naturmiljöns påverkningar beskrivs utöver de nämnda nyckelegenskaperna. 
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas av MB:s regler om strandskydd, och enligt 7 kap 14 § omfattar 
strandskyddet land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde). I och med stadsomvandlingen i Kiruna samt 
de riksintressen som finns i och kring staden finns det begränsad mark att exploatera. 
Därmed anses planområdet behöva tas i anspråk för att tillgodose den nödvändiga 
flytten av staden, vilket kan anses som ett angeläget allmänt intresse. Detta anses som 
särskilda skäl enligt MB 7 kap 18c § som åberopas för strandskyddets upphävande. Då 
planområdet idag är myrmark omfattas hela området av strandskydd. Området i 
detaljplanen där kommunen upphäver strandskyddet, d.v.s. all kvartersmark samt 
lokalgator har planbestämmelsen [a1] på plankartan.  
 
Ytterligare ett särskilt skäl till att upphäva strandskyddet i området är att stängsel ska 
uppföras mellan industrimarken och omgivande natur. Detta gäller både planlagd och 
inte planlagd natur. Detta anses som särskilt skäl enligt MB 7 kap 18c § då stängslet gör 
att industrimarken är väl avskild från vattenområdet. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
NATUR 
Mark och vegetation 
Planområdet består mestadels av myrar, men även av en del torrmark. Det växer sly, 
buskar, risvegetation och fjällbjörkar. Luossajoki, som har sitt inlopp från Ala Lombolo, 
går igenom planområdet. Planområdet är idag inte bebyggt.  



 8 

 
Planområdets vegetation samt vegetationen kring i Luossajokis närhet. Foto. Angelika M. Holmqvist 

 
Markdeformationer 
Inom planområdet finns riksintresset ämne och material. Vid fortsatt brytning i 
Kiirunavaara kommer markdeformationerna att utvidgas men troligtvis kommer inte 
planområdet att påverkas inom en överskådlig framtid. Inom planområdet finns det 
gällande undersökningstillståndet Lappmalmen nr 2, enligt minerallagen som innehas 
av LKAB. Detta är giltigt till 2017-01-15. 
 
Förorenad mark 
Planområdet har ingen känd förorenad mark. 
 
Radon 
Markradonmätning, 2014-06-25, visar en radonhalt på 0 kBq/m3 d.v.s. ingen förhöjd 
radonhalt. Radonhalten i markluft är normalt större än 5 kBq/m3.  
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns en bleckning på ett träd. Vid en tillståndsprövning studeras 
lämningens art och betydelse vid åtgärdens ingrepp och omfattning.  
 
Fornlämningar är tillståndspliktiga och styrs av KML. En åtgärd som påverkar 
fornlämningar och/eller dess skyddsområde får inte utföras så att de skadas eller 
ändras. Övrig kulturhistorisk lämning innebär att lämningen inte är tillräckligt gammal 
eller övergiven för att bedömas som fornlämning. Även dessa lämningar har ett 
kulturhistoriskt värde men de är inte skyddade i kulturminneslagen. 
 
Den kulturhistoriska lämningen inom planområdet är naturföremål/bildning med 
tradition. Denna är inte skyddade i KML, men har ett kulturhistoriskt värde.  
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Översiktskarta som visar fornlämningarnas placeringar. Källa: Fornsök 

 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Bostäder 
Östra industriområdet befinner sig mellan Tuolluvaara och Lombolo. Dessa två 
områden är stora bostadsområden som främst består av villabebyggelse, men även till 
viss del av flerbostadshus. Mellan Lombolo och industrimarken (i plankartan betecknat 
J) i planförslaget är det ca 900 meter fågelvägen. Från närmaste bostad i Tuolluvaara 
är det 350 meter till småindustrimark (i plankartan betecknat Jm) där avsikten är en 
mindre utökning av en fastighet som idag är ett åkeri. Till industrimark (J) är det cirka 
400 meter från den närmaste bostadsbebyggelsen i Tuolluvaara.  
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankarta 

 

Planområdet 
(ungefärlig 
gränslinje av 
planområdet). 

Tuolluvaara bostadsområde Nya centrum 

Lombolo  
bostadsområde 
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Avståndet mellan detaljplanen och kommande bebyggelse i nya centrum är inte 
fastställd i dagsläget men enligt utvecklingsplanen för Kirunas nya stadskärna är det 
cirka 400-500 meter mellan närmaste bebyggelse i den nya stadskärnan och förslag till 
industrimark (J) i denna detaljplan. Tanken är att den närmaste bebyggelsen ska bestå 
av hotell och större handel. Mellan industrimark (J) och kommande bostäder är det 
drygt 500 meter enligt utvecklingsplanen.  
 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Detaljplanen kommer att möjliggöra för arbetsplatser inom industrin och kontor.  
 
Östra industriområdet består av ytterligare två etapper som är under uppbyggnad. 
Dessa industriområden angränsar till planområdet. På andra sidan av Lombololeden 
finns det ett stort industriområde med industrier och kontor. 
 

 
Etapp 1 under uppbyggnad. Foto: Angelika M. Holmqvist 

 
 
Offentlig och kommersiell service 
Till det nuvarande Kiruna centrum är det ca 4 km (fågelvägen). Planområdet har även 
närhet till COOP området med bland annat pizzerior, Rusta, Jysk, ICA Kvantum, ÖoB 
och Claes Ohlson.  
 
På område för småindustri tillåts handel. Då planområdet är ett industriområde med 
förmodat tung trafik är det olämpligt att ha handel som inte är kopplat till 
industriverksamheterna här. Kommunens ambition är att stötta att 
handelsverksamheter kan etableras till nya centrumkärnan. I utvecklingsplanen som 
kommunfullmäktige antagit står att handel och service i Kiruna ska koncentreras till 
den centrala handelsgatan och Stadstorget. I den fördjupade översiktsplanen som är 
under arbete och beräknas bli färdigställd under 2014 beskrivs att det är viktigt att 
handelns tyngdpunkt lokaliseras till nya centrum. Även externhandeln bör lokaliseras 
till intilliggande strategiska utvecklingsområden. Östra industriområdet är utpekat som 
industriområde i den fördjupade översiktsplanen som beräknas antas hösten 2014, och 
därmed bör enbart handel kopplat till industrin finnas inom planområdet.  
 
Tillgänglighet 
Planområdet är lättillgängligt. I nordväst ligger Lombololeden som i norr ansluter till 
E10 och väster om planområdet började den nya vägen 870 anläggas under våren 2014.  
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Byggnadskultur och gestaltning 
I de angränsande områdena etapp 1 och 2 finns det reglerat i den gällande detaljplanen 
och tillägget hur industribebyggelsen får se ut och hur företagens skyltar och ljusreklam 
skall anpassas till byggnadernas karaktär. I denna detaljplan kommer frågor som rör 
gestaltning att hanteras i bygglovsskedet.  
 
FRIYTOR 
Naturmiljö och rekreation 
En geoteknisk undersökning gjord 1991 visar att området i sin helhet är torvbevuxet 
med en mäktighet som varierar mellan 0,05 m och upp till ca 2,0 m. Torven vilar 
mestadels direkt på morän. Området karaktäriseras som myrmark med inslag av tätare 
slyskog som ligger i utkanten av ett större våtmarksområde. Det växer fjällbjörkar och 
risvegetation tillsammans med sly inom området. Vattendraget Luossajoki går igenom 
och norr om planområdet. 
 
Planområdet är en del av Kirunabornas rekreationsområde. Det finns en skoterled och 
hundträning och lek uppstår ibland.  
 
 
VATTENOMRÅDE 
Loussajoki 
Igenom planområdet går Luossajoki. Vattendraget har sitt inlopp från Ala Lombolo, 
som idag är mycket förorenad. I detaljplaneförslaget finns det ett naturstråk längs 
Luossajoki för att skyddas vattnet från ytterligare föroreningar från omgivningen. 
Platsbesök har skett med Miljökontoret och de anser att en gång- och cykelstråk kan 
anläggas i närheten av Luossajoki om så önskas. I naturstråket finns även ett större 
område med björkskog som ger ett visuellt skydd mellan industrimarken och 
Luossajoki.  
 
Dagvatten 
I norra delen av planområdet finns det ett dagvattenutlopp. I befintlig detaljplan över 
Östra industriområdet, etapp 1 från 1992 är detta området detaljplanelagt som 
bilservice. I dagsläget leds Kiruna stads dagvatten direkt ut på myren vid norra delen av 
planområdet. I samband med att nya Kiruna centrum anläggs kan även det dagvattnet 
komma att ledas ut på samma ställe. Risken finns att myren inte klarar av att hantera 
den ökande vattenmängden där följden blir översvämning. Genom att anlägga en 
dagvattendamm fördröjer man dagvattenflödet och renar samtidigt dagvattnet genom 
sedimentering av partikulära föroreningar. 
 
 
GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät, gång, cykel och mopedtrafik 
Infart till Östra industriområdet ligger vid Tuollavaararondellen vid Lakkapää. I och 
med stadsomvandlingen kommer rondellen att flyttas uppåt mot Lakkapää och infarten 
till industriområdet flyttas söderut längs Lombololeden. Området för infart till Östra 
industriområdet får Lombololeden är väl tilltaget för att infartens placering ska kunna 
vara flexibel. Den del av det tilltagna området som inte blir infart är även i 
fortsättningen natur. Trafikverket projekterar den nya infartsvägen mellan den nya 
vägen 870 (vid gamla Lombololeden) och befintliga Luftfartsvägen in till Östra 
industriområdet. 
 
Idag finns en gång- och cykelväg bredvid dagens infart till Östra industriområdet, 
vilken ingår i område för lokalgata i detaljplanen. Denna ansluter till gång- och 
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cykelvägar mot Tuolluvaara, Lombolo och längs Malmvägen. För att möjliggöra att 
gång- och cykelvägen kan fortsätta genom industriområdet är bredden på lokalgatorna 
är väl tilltagna i detaljplanen.  
 
För att möjliggöra för industritomter på båda sidor av lokalgatan genom etapp 3 flyttas 
den redan planlagda gatan åt sydväst jämfört med den sträckning som angetts i 
befintlig detaljplan från 1992. Detta gäller enbart den södra delen av vägen som ännu 
inte är anlagd.  
 
För att underlätta en enklare utfart till E10 från industriområdet, främst från 
fastigheter i första etappen, finns en ny utfartsväg till Flygfartsvägen med i 
detaljplanen. Vägen beräknas att bli trafikerad med tung trafik från lastbilar men inte 
med så stora trafikmängder. Den tunga trafiken från industriområdet på E10 förbi 
Tuolluvaara och i närheten av Kirunas nya centrum bedöms därför kunna minska och 
ett jämnare trafikflöde kan uppnås.  
 
Den nya utfartsvägen kan även tjäna som en alternativ väg till flygplatsen. Detta ifall en 
olycka skulle ske på E10 mellan rondellen norr om Östra industriområdet etapp 3 och 
vägen in till Flygfältsvägen, eller på Flygfältsvägen mellan E10 och utfartsvägen.  
 
För att trafiken ska kunna flyta på ett smidigt sätt är väjningsplikt mot Flygfältsvägen 
en förutsättning. Även refuger kan bli aktuellt vid behov för att göra korsningen 
säkrare. 

 
Bilder från tänkt utfart från Östra industriområdet till Flygfältsvägen. Foto: Therese Olsson 

 
Utfartsvägen korsar en skoterled. För att skotertrafik och hundförare enkelt ska kunna 
korsa vägen utan att dikena blir för branta är en bra lösning att ha en övergångspassage 
över vägen med en anlagd trumma under. Detta är ett bättre alternativ än att anlägga 
grunda diken eftersom dagvattenhanteringen på myrmarken är mycket viktig.  
 
Parkering, varumottagning, utfarter 
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Parkeringar, varumottagningar och utfarter kommer att skötas inom varje fastighet, på 
ett trafiksäkert sätt. 
 
Enligt Kiruna kommuns parkeringsnorm ska det finnas 11 stycken 
parkeringsplatser/1000 kvm (BTA) för industriändamål. Detaljplaneförslaget 
möjliggör att 35 % av fastighetens areal får bebyggas inom område för industri. 
 
Parkeringsfrågan kommer att hanteras i bygglovet.  
 
 
STÖRNINGAR 
Störningar som kan förekomma för omgivningen är bullret från 
industriverksamheterna. Industriverksamheterna inom planområdet kommer att 
styras efter de allmänna riktlinjerna som Naturvårdsverket har utformat för externt 
industribuller och riktlinjerna för industribuller ska uppfyllas mot bostadsbebyggelse.  
 
För att tyngre industriverksamhet inte ska störa bostäder i Tuolluvaara bör bullrande 
verksamhet placeras i södra eller västra delen av fastigheterna som ligger längst norrut.  
 
Eftersom flygplatsen ligger i närheten av industriområdet kan arbetsplatserna komma 
att bli påverkade av flygbuller. För arbetslokaler avsedda för kontorsarbete hanteras 
buller i bygglovsskedet. Bullerkraven kan uppnås genom att fasaderna anpassas efter 
flygbullret. Även innerväggar och innertak kan utformas så att de isolerar bort ljudet. 
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Tekniska Verken i Kiruna AB, TVAB, kommer att göra en utredning hur etapp 3 skall 
anslutas till det befintliga ledningsnätet som är anlagt i etapp 1 och 2. 
Anläggningsavgift för V A-anslutning utgår enligt gällande VA-taxa. 
 
El 
Längs E10 i kanten av planområdet går stora kraftledningar ovanför mark. Dessa 
ledningar har olika status; lokalnät och regionalnät. 
 
Vid anläggande av ett stort område med industri behövs ytterligare 
transformatorstationer för att möta upp framtida efterfrågan på elektricitet. I 
detaljplaneförslaget finns det tre E-områden som möjliggör för transformatorstationer. 
Kommande fastigheter inom detaljplanen ansluts till Vattenfalls nät. 
 
Avfall 
Renhållningen ska följa de regelverk som beskrivs i ”Handbok för avfallsutrymmen 
Rapport 2009”. 
 
Värme 
Etapp 1 och 2 är anslutna till det fjärrvärmenät som finns i Östra industriområdet. Det 
finns även tillräcklig kapacitet att ansluta den tredje etappen till fjärrvärmenätet. 
 
Fiber/opto 
I närheten av planområdet finns det utbyggd opto. Möjligheter att ansluta till 
kommunens stadsnät finns. Det är en fördel om opto samförlägger samtidigt som 
resterande ledningar. 
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Snöröjning 
Varje fastighetsägare ansvarar för snöupplag inom sin egen fastighet. Inom 
industriområdet finns släpp som är detaljplanelagda som natur. Dessa kan fungera som 
upplag för snö vid plogning av lokalgator. Från naturområdet längst söderut på 
detaljplanen är det drygt 230 meter till närmaste dike som leds till Luossajoki.  
 
 
Brand 
Det pågår en utredning hur Östra industriområdet, etapp 3, kan anslutas till samma 
VA-nät som etapp 1 och 2. I denna utredning ser man även över att det finns tillräcklig 
kapacitet i vattenledningsnätet för att ansluta brandposter i området. Planområdet 
kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det allmänna 
gatunätet medger tillräcklig framkomlighet för räddningstjänstens fordon. 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Rennäringen 
Utanför planområdet finns det en flyttled som används av Gabna sameby. I den 
gällande fördjupade översiktsplanen för Kiruna C är planområdet markerat som 
rastbete och svår passage. Samråd med Gabna sameby har skett under 
detaljplanearbetet för att minska påverkan på riksintresset så mycket som möjligt. 
Detta regleras i planbestämmelse som säger att stängsel utan öppning ska finnas. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns det en fornlämning i form av en bleckning på ett träd som 
påverkas av detaljplaneförslaget.  Denna ligger inom område för industriändamål. 
Innan lämningen avlägsnas måste länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas.  
 
Luossajoki 
Luossajoki går igenom planområdet och den kommer att bli påverkad av denna åtgärd.  
I detaljplanen finns det ett naturstråk som går längs vattendraget för att minska 
påverkan. Det mycket viktigt att dagvattnet tas omhand så att bensin och andra 
föroreningar inte rinner ner i vattnet. Hårdgjorda ytor inom område för industri och 
småindustri ska därför förses med anordningar för att omhänderta oljespill och 
föroreningar från drivmedelshantering och uppställda fordon. Detta regleras med 
planbestämmelse. I planen regleras även att dagvatten från planområdet inte får ledas 
direkt till Luossajoki utan att fördröjas eller filtreras. Detta kan exempelvis ske genom 
att man inte gräver diken hela vägen fram till Luossajoki utan låter vattnet filtreras 
genom myrmarken sista biten innan vattendraget. Det är även positivt att vattnet får en 
naturlig väg genom myren.  
 
Då det aktuella planområdet ligger på myrmark är det även viktigt att avvattning sker 
för att minimera översvämningsrisken. Markavvattning får inte utföras utan tillstånd 
enligt 11 kap. 13 § miljöbalken och när man ansöker om avvattning ska bl.a. 
konsekvenser för miljön och skyddsåtgärder till följd av eventuella konsekvenser 
beskrivas. Därigenom fångas eventuella konsekvenser av avvattningen upp.  
 
Grundvatten 
Anläggning av industriområdet kommer lokalt att innebära dikning, schaktning och 
fyllning då grundvattennivån är hög i området. Då markytan till stor del kommer att 
hårdgöras kommer en mindre mängd vatten att dräneras genom marken och nå 
grundvattnet jämfört med idag. Detta innebär att grundvattenytan lokalt kommer att 
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sänkas. Om lokalt omhändertagande av dagvattnet anordnas kommer dagvattnet 
istället att återgå till grundvattnet och påverkan på grundvattnet blir obetydlig. 
Dagvattendamm får anordnas i norra delen av området för lokalt omhändertagande av 
dagvatten. 
 
Källare får inte anordnas inom planområdet. 
 
 
Naturmiljön och rekreationsområde 
Omfattande dränerings- och schaktningsåtgärder bedöms nödvändiga vilket kan ha 
stor negativ påverkan på flora och fauna. Dock är påverkan lokal då det enbart är ett 
begränsat område som dräneras, och våtmarkerna utanför planområdet bedöms inte 
påverkas negativt på ett betydande sätt. Markavvattning får inte utföras utan tillstånd 
enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. 
 
Kompletterande geotekniska undersökningar kan komma att behövas för att bestämma 
vilken grundläggning som krävs.  
 
Idag är planområdet obebyggt. Kirunaborna använder området till spontant 
hundträning och skoterkörning. I och med detaljplanen kommer skoterleden behöva 
flyttas då den idag är belägen i utkanten av planområdet. För att möjliggöra att 
skoterled ska kunna dras mellan E10 och industriområdet istället för i anslutning till 
renflyttningsleden finns egenskapen skoter i området för natur i detaljplanen. Även i 
grönområdet i detaljplanen från 1992 som naturområdet kopplas ihop med får 
skoterled anordnas. Detta har även diskuterats med Fritids- och kulturkontoret samt 
Miljökontoret på Kiruna kommun. Den exakta placeringen av leden mellan 
industriområdet och E10 utreds vidare. 
 
Den spontana hundträningen kommer att bli påverkad men det finns andra områden 
runt om Lombolo och Kiruna som kan användas för detta.  
 
Kraftledning 
Idag går kraftledningarna i norra kanten av planområdet. Det är olika status på 
ledningar, lokal- och regionalnät. Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga 
luftledningar där kraftledningen går.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING    

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Detaljplanen har handlagts enligt reglerna för ett normalt planförfarande. Samråd med 
kommunala organ, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar 
har skett under planprocessen. De som är tveksamma eller har invändningar mot 
föreslagen detaljplan har lämnat in skriftliga synpunkter under samrådstiden och/eller 
granskningstiden. Om inga erinringar inkommer mot detaljplanen kan den antas. 
Planen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet. Om planen överklagas 
fördröjs givetvis handläggningstiden.  
 
Preliminär tidplan:  Samråd: 24 apr – 19 maj 
    Granskning: 13 juni – 1 augusti 
    Antagande: tredje kvartalet 2014 
    Laga kraft: tre veckor efter antagandet 
 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden sträcker sig fem (5) år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 
Under planens genomförandetid har fastighetsägaren rätt att utnyttja byggrätter enligt 
detaljplan. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen upprätta ny detaljplan 
över området utan hänsyn till tidigare redovisade men icke utnyttjade byggrätter. 
 
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Kiruna kommun är huvudman för allmän platsmark. Det innebär att kommunen 
ansvarar för anläggande, drift och underhåll av lokalgator, gång- och cykelstråk samt 
naturområden.  
 
Stängsel i gräns mellan kvartersmark och allmän mark ska sättas upp av respektive 
tomträttsinnehavare/tomtägare. 
 
Trafikverket projekterar och bekostar den nya infartsvägen till området från 
Lombololeden.  
 
Avtal 
För att ansluta den nya utfartsvägen mot Trafikverkets väg Flygfältsvägen behövs 
tillstånd av Trafikverket. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning, ledningsrätter, servitut m.m. 
Det markområde som förvärvas av Staten avses att genom fastighetsreglering överföras 
till kommunens fastighet Tuolluvaara 1:1. Planen medger att nya industrifastigheter får 
bildas. Industrifastigheterna avses att avstyckas och säljas i etapper efter önskad areal 
av exploatör.  
 
Ledningsrätt kan behöva bildas för ledningsnät. Platserna för transformatorstation kan 
avstyckas alternativt upplåtas med ledningsrätt eller servitut. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Kiruna kommun bekostar detaljplanearbetet och dess utredningar. Planavgift tas ut i 
samband med bygglov. 
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Lantmäterikostnader 
Kommunen bekostar lantmäterikostnader för fastighetsreglering för det markområde 
som förvärvats av Staten. Kommunen bekostar även avstyckning för 
industrifastigheter. Eventuella ledningsrätter bekostas av ledningshavaren. 
 
VA-avgift 
Anläggningsavgift för VA-anslutning utgår enligt gällande VA-taxa. 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Tekniska utredningar 
Förutsättningar Östra industriområdet etapp 3, 2013-09-01 
Miljökonsekvensbeskrivning Östra industriområdet etapp 3, 2014-08-19 
Geoteknisk utredning. Rekommendationer för projektering. Tuolluvaara 
industriområde, Kiruna kommun. 1991-06-28. 
Rapport 5071, Markradonmätning, MRM Konsult AB, 2014-06-25 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har utformats av plankontorets planhandläggare. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har handläggare på MAF utarbetat. Samråd har utförts 
med Lantmäteriet, Swedavia, Trafikverket, Vattenfall, TVAB och KKP, Gabna sameby 
och berörda förvaltningar på Kiruna kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Therese Olsson    Charlotte Köhler 
Planarkitekt     Plan- och bygglovschef 
Kiruna kommun    Kiruna kommun 


