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Detaljplan för Upplaget 6-12, industri, verksamheter, handel
Kommunens dnr 2018-317

Planförslaget
Kiruna kommun har upprättat ett förslag till detaljplan i syfte att möjliggöra
industri, verksamheter och handel med skrymmande varor inom ett befintligt
industriområde omfattande fastigheterna Upplaget 6-12. Området omfattas av
detaljplan från 1988 för industriverksamhet och till en liten del berörs detaljplan
för Lombololeden från 1981.
Planområdet är beläget norr om Lombololeden och söder om Malmvägen i
närheten av Kiruna nya centrum.
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Kiruna kommun och
gällande fördjupad översiktsplan från 2014.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har inga synpunkter till föreslagen detaljplan i övrigt, men lämnar
följande upplysning:
Vid eventuella grävarbeten finns risk att potentiella föroreningar sprids eller
exponeras. Vid påträffande respektive avhjälpande av förorening gäller följande:
•

•

Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare
ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks
en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön enligt 11 § kap 10 Miljöbalken
En avhjälpandeåtgärd i ett förorenat område ska enligt 28§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till
tillsynsmyndigheten om åtgärden kan medföra ökad spridning eller
exponering av föroreningar och när denna risk inte bedöms som ringa.

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till
att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 §
plan- och bygglagen.
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Samråd
Samråd har hållits med Länsstyrelsens enhet för miljöskydd.
De som deltagit i yttrandet
Beslut till yttrandet har fattats av planarkitekt Inger Krekula med planarkitekt Marja
Suikki som föredragande.

