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Sammanfattning
Icehotel AB har för avsikt att utveckla sin verksamhet under hela året. Detta realiseras genom ett hotell för permanent användning, benämnt ”Icehotel 365”, som
komplement till ishotellet (som uppförs varje vinter) samt genom att ordna uterum och landskap så att miljön i sin helhet blir mer attraktiv även under barmarkssäsongen. Denna detaljplan benämnd Icehotel Öst tas fram för att möjliggöra denna utveckling.
Planförslaget innehåller byggrätt för en hotellbyggnad (Icehotel 365) samt utrymme för det återkommande tillfälliga hotellet av snö och is som uppförs intill
Torne älv under vintersäsongen. Stranden vid Torne älv planeras att förses med
ordnad promenad och den lagun som anlades i älven under 1980-talet planeras
att rekonstrueras för att kunna nyttjas som badplats.
Planområdet är beläget inom Jukkasjärvi tätort och begränsas i norr av väg
875/Marknadsvägen och i öster av en mindre väg ned mot Torne älv. I väster ansluter planområdet till annan verksamhet som bedrivs av Icehotel AB.

Planområde
Icehotel Öst

Översiktskarta. (Från Planbeskrivning).
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Verksamheten inom området är inriktad på turism med inslag av kultur. Aktiviteter som arrangeras vid Icehotel är hundspanns- och snöskoterturer under vintersäsongen och båtturer under barmarkssäsongen. Vinterturerna går västerut över
isen, till Oinakka där Icehotel har en camp.
De huvudsakliga aspekterna som ett genomförande av detaljplanen kan tänkas
påverka, och som därför har utretts i MKB:n, är boendemiljö i närområdet, trafiksituationen längs Marknadsvägen, Jukkasjärvis betydelse som turist- och kulturcentrum, landskapsbilden, naturmiljön i närområdet, ytvattnet i Torne älv samt
älvens strandmiljöer, grundvattenkvaliteten, rennäringen och kulturmiljön.
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Störst risk för negativa konsekvenser till följd av ett genomförande av planförslaget bedöms uppstå under byggskedet, främst vid åtgärder inom strand- och vattenområdet. Genomförandet av planen innebär att grävning och fyllning kommer
att ske inom Torneälvens strand- och vattenområde vid rekonstruktion av lagunen, med risk för påverkan från grumlig och från spill eller läckage från fordon och
maskiner. Åtgärderna inom strand- och vattenområdet innebär vattenverksamhet
enligt miljöbalken och en separat anmälan alternativt tillståndsansökan, där åtgärderna beskrivs och konsekvensutreds mer i detalj, kommer att upprättas innan
arbete påbörjas. Åtgärderna kan eventuellt även kräva tillstånd för påverkan i Natura 2000-område. Förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder, i form av åtgärder
som hindrar spridning av partiklar i vattnet samt anordnade uppställningsplatser
för fordon och maskiner, genomförs bedöms i detta skede risken för negativ påverkan på strandområdet och vattenkvaliteten i Torne älv som liten.
För att minimera påverkan på landskapsbilden bör en rekonstruktion av lagunen
ske med varsamhet och utformas för att smälta in i det omgivande landskapet.
Dagvattenhanteringen är en viktig aspekt för att inte riskera att försämra vattenkvaliteten i Torne älv eller i grundvattnet i området eller för att inte påverka älvens stränder. Enligt planförslaget ska dagvatten i form av takavvattning omhändertas lokalt genom att återföras till naturmark medan dagvatten från parkeringar
och andra ytor med risk för föroreningar ska filtreras (sandfilter) och ledas till det
kommunala dagvattennätet. För att minimera risken för påverkan på älven bör
uppställningsplatser för fordon och annan utrustning och material med risk för förorening förläggas till dessa ytor med särskild dagvattenhantering. Beredskap bör
finnas för att snabbt kunna sanera eventuellt spill och läckage.
Den ökning av turismen som detaljplanen möjliggör medför ökad aktivitet i och
omkring planområdet. Utökad verksamhet ger en ökning av transporter till och
från planområdet, vilket kan innebära en något sämre trafikantmiljö längs Marknadsvägen, främst för oskyddade trafikanter. Fler besökare innebär däremot en
positiv påverkan på Jukkasjärvis status som turistort och ger ett ökat underlag till
den lokala handeln och servicen.
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Förutsatt att de skyddsåtgärder och restriktioner som föreslås i planbeskrivning
och MKB genomförs bedöms ett genomförande av planförslaget inte leda till några
betydande negativa konsekvenser.
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1.

Inledning
Icehotel AB bedriver hotell- och turistverksamhet vid Torne älv. Verksamheten är
lokaliserad centralt i Jukkasjärvi, se Figur 1, Kiruna kommun. Största attraktionen
är det ishotell som varje vinter uppförs i snö och is vid Torneälvens strand.
Icehotel AB har för avsikt att utveckla sin verksamhet under hela året. Detta realiseras genom ett hotell för permanent användning, benämnt ”Icehotel 365”, samt
genom att ordna uterum och landskap så att miljön i sin helhet blir mer attraktiv
även under barmarkssäsongen. Stranden vid Torne älv planeras att förses med
ordnade promenadstråk och badplats. Detaljplan Icehotel Öst tas fram för att möjliggöra denna utveckling.
Planområdet är beläget inom Jukkasjärvi tätort och begränsas i norr av väg
875/Marknadsvägen och i öster av en mindre väg ned till Torne älv. I väster ansluter planområdet till annan verksamhet som bedrivs av Icehotel AB. För detta
område gäller en detaljplan från år 2013 och området ingår, tillsammans med nu
aktuellt planområde, i en samlad verksamhet med fokus på snö, is och turism.

Planområde
Icehotel Öst
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Figur 1. Översiktskarta. (Från Planbeskrivning).

1.1

Bakgrund
Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun lämnade i slutet av år 2010 tillstånd till
Icehotel AB att upprätta ett planförslag omfattande fastigheterna Jukkasjärvi 59:1
och 59:2 samt en del av Jukkasjärvi 4:38. Ett planavtal mellan kommunen och
Icehotel AB upprättades under år 2011.

1 av 27

Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan Icehotel Öst
Unr 1320040521

Baserat på den behovsbedömning (numera undersökning) som togs fram 201201-23 fastslog kommunen att ett genomförande av planen kunde medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, därmed skulle
tas fram. Samråd hölls med Länsstyrelsen under våren år 2012.
I juni 2012 bestämdes, efter önskemål från Icehotel AB, att detaljplanen skulle
delas upp i två planer, Icehotel Väst och Icehotel Öst. Motivet till att dela upp
planläggningen i två detaljplaner var bl.a. att verksamheterna inom de båda planområdena har olika karaktär.
Framtagandet av detaljplanerna Icehotel Väst och Icehotel Öst skedde till en början parallellt och den MKB som upprättades (2013-06-17) omfattade båda planerna. I mars 2013 ställdes planförslaget för Icehotal Väst ut och planen antogs
2013-07-10.
I december 2017 redovisades ett nytt planförslag för Icehotel Öst. Samråd har
genomförts under december 2017 till januari 2018 och redovisas i en separat
samrådsredogörelse.
Föreliggande handling utgör MKB för detaljplan Icehotel Öst. MKB:n är en reviderad och omarbetad version av MKB:n från år 2013 och omfattar endast delen Icehotel Öst. En del av den exploatering som planen föreslår är genomförd. Det gäller
bl.a. Icehotel 365 som uppfördes under år 2016. Likaså är uppförandet av det tillfälliga hotellet under vintersäsongen en återkommande verksamhet sedan början
av 1990-talet (som i dagsläget har säsongsbygglov).

1.2

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte

1.3

Avgränsning

Syftet med MKB:n är att identifiera, beskriva och bedöma de betydande miljöeffekter som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra samt att föreslå
åtgärder för att minimera denna påverkan. Även om en del av planförslaget är
genomfört kommer samtliga delar av planförslaget att beskriva och bedömas.
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Den geografiska avgränsningen för MKB:n är delvis beroende på typ av miljöaspekt, men omfattar i huvudsak detaljplaneområdet samt mark- och vattenområden i direkt anslutning.
Beskrivning och utvärdering av alternativ har uteslutits då planförslaget till vissa
delar är genomförd. Bedömningar av konsekvenser utgår från jämförelser med
planområdets karaktär och egenskaper under år 2012, innan genomförandet av
planförslaget startade. Vid denna tidpunkt fanns en plåthall, ”Art Center”, på ca
1 560 m2 inom platsen för Icehotel 365.
Stranden vid Torne älv planeras att utvecklas med badstrand och promenadstråk.
Detta kommer att behandlas översiktligt i MKB:n. Åtgärderna innebär vattenverksamhet enligt miljöbalken och en separat anmälan alternativt tillståndsansökan,
där åtgärderna beskrivs mer i detalj, kommer att upprättas i senare skede, innan
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arbete påbörjas. Åtgärderna kan eventuellt även kräva tillstånd för påverkan i Natura 2000-område.
De huvudsakliga aspekterna som ett genomförande av detaljplanen kan tänkas
påverka, och som därför har utretts i MKB:n, är boendemiljö i närområdet, trafiksituationen längs Marknadsvägen, Jukkasjärvis betydelse som turist- och kulturcentrum, landskapsbilden, naturmiljön i närområdet, ytvattnet i Torne älv samt
älvens strandmiljöer, grundvattenkvaliteten, rennäringen och kulturmiljön.

2.

Nuvarande markanvändning
Planområdet Icehotel Öst omfattar fastigheten Jukkasjärvi 59:1 (ca 3,2 ha) samt
en del av Jukkasjärvi 4:38 (ca 1,1 ha). Fastigheten Jukkasjärvi 59:1 ägs av Icehotel AB. Jukkasjärvi 4:38 ägs av Kiruna kommun och delen där Icehotels verksamhet är belägen upplåts med nyttjanderättsavtal. Vattnet inom planområdet ingår i
en outredd samfällighet.
Verksamheten inom området är inriktad på turism med inslag av kultur. Under
vintersäsongen år 2012 uppgick antalet övernattande gäster och dagsbesökare till
ca 50 000. Under barmarksperioden samma år var antalet gäster och besökare
ca 15 000. Under vinter- och barmarksäsongen år 2018 uppgick antalet hotellgäster och dagbesökare till ca 50 000 personer respektive ca 25 000 personer. Aktiviteter som arrangeras vid Icehotel är hundspanns- och snöskoterturer under vintersäsongen och båtturer under barmarkssäsongen. Vinterturerna går västerut
över isen, till Oinakka där Icehotel har en camp.
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Bebyggelsen utgörs av träbyggnader med naturnära kulörer, se Figur 2. Förutom
stugor och rum för uthyrning finns bl.a. reception, servicebyggnader och bastu. All
bebyggelse är i ett plan. I sydvästra delen av planområdet byggs under vintern
hotellet av snö och is samt ett mindre kapell, se Figur 3. Ishotellet och kapellet
ges olika utformning varje säsong.
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Figur 2. Bebyggelse inom planområdet. (Foto Ramböll 2012-06-21).
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Figur 3. Ishotellet med den nu rivna byggnaden Art Center i förgrunden.
(Foto Arne Bergh).
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Figur 4. Ishotellet i maj 2012. (Foto Ramböll 2012-05-08).
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Inom planområdet samt mellan Marknadsvägen och bebyggelsen finns träd och
markvegetation som har ett stort värde ur miljö- och trivselsynpunkt. Den fyller
även en viktig funktion som avgränsning mellan verksamheten och vägen. Kontakten med Torne älv är viktig, både för trivsel och av praktiska skäl då byggmaterialet till ishotellet hämtas från älven.

Figur 5. Marknadsvägen och planområdet (t.h.). (Foto Ramböll 2012-06-21).
I norra delen av planområdet, intill Marknadsvägen, finns utrymme för parkering
av personbilar.
5 av 27

Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan Icehotel Öst
Unr 1320040521

3.

Omgivningsbeskrivning
Planområdet begränsas i norr av väg 875, i öster av en mindre väg ned till Torne
älv och i väster av verksamheten inom detaljplanen Icehotel Väst, se Figur 6. Väg
875 kallas även Marknadsvägen och utgör huvudgata genom Jukkasjärvi. I söder
sträcker sig planområdet en bit ut i Torne älv, som här är bred och utgör sjön Jukkasjärvi.

Torne älv

Icehotel Väst

Väg875/Marknadsvägen

Figur 6. Vy över planområdet Icehotel Öst, mot söder och Tore älv.
(Foto Arne Bergh).

3.1

Samhälle
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Jukkasjärvi är till sitt ursprung en marknadsplats från 1600-talet, beläget ca 17
km utanför Kiruna. I den äldre delen av byn, mellan älven och Marknadsvägen,
finns delar av gammal gårdsbebyggelse kvar. På ”kyrkudden” finns en kyrka och
en gammal marknadsplats, med grunder efter marknadsbodarna. I byn finns
också en hembygdsgård, där den äldsta byggnaden är en timrad parstuga från
1736.
Idag har byn ungefär 800 invånare. Här finns bl.a. livsmedelsbutik, post, apoteksombud, elljusspår, isbana och bollplan samt barnomsorg och skola från förskoleklass till årskurs 6. Restaurang och souvenirbutik finns i anslutning till Icehotel. Byns egentliga centrum finns mellan Icehotel och kyrkan. Bostadsbebyggelse
finns på båda sidor om Marknadsvägen, med merparten på den norra sidan.
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Ett flertal turistföretag är verksamma här, bl.a. Icehotel och lodger samt verksamheter inriktade på slädhunds- och skoterturism och turism kopplat till norrsken
och samisk kultur. Många turistturer utgår från Jukkasjärvi. Gäster hämtas även
med hundspann från flygplatsen vintertid. Jukkasjärvi kyrka och hembygdsgård är
också viktiga turistmål.
Utöver turism finns industriverksamheter i utkanten av byn och det bedrivs rennäring och skogsbruk.
Väg 875/Marknadsvägen är en statlig väg med ÅDT (årsgenomsnittligt trafikflöde
per dygn) på ca 1 5001 fordon, varav ca 150 lastbilar, på sträckan förbi Icehotel.
Längs vägen löper cykelbana som bitvis är dubbelsidig.
Norr om väg E10 går en kommunal skoterled från centrala Kiruna till Laxforsen
och Jukkasjärvi. Från Laxforsen går leden vidare, bl.a. norrut till Kurravaara och
Torneträsk och söderut till Vittangi via Torne älv. Norrut från Jukkasjärvi går en
skoterled i närheten av Esrange till Nedre Soppero.

3.2

Kommunal planering

3.2.1

Översiktsplan
I den kommunomfattande översiktsplanen för Kiruna, från år 2018, beskrivs Jukkasjärvi som turistort för kultur-, vildmarks- och äventyrsturism och besöksnäringen utgör en viktig näring i Jukkasjärvi med omnejd.

Detaljplanområdet omfattas av översiktsplan för Kiruna kommun samt två detaljplaner.

Översiktsplanen redovisar ur allmän synpunkt att marken inom detaljplanområdet
bör användas för bosättning. Vid uppförande av ny bebyggelse på södra sidan
Marknadsvägen ska översvämningsrisken beaktas. I centrala Jukkasjärvi bör bykaraktären, med fristående trähus med sadeltak, bibehållas.
Området väster om Icehotel, mot Laxforsen, föreslås som utvecklingsområde för
både bostäder och verksamheter.
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Väster om Icehotel finns en ängsmark som ingår i Jordbruksverkets Ängs- och
betesmarksinventering. Här bör, enligt översiktsplanen, turistisk verksamhet prioriteras framför ängsmarken.
Detaljplanområdet är till stor del beläget inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k. LIS-område, som sträcker sig längs Torneälvens norra
strand. LIS-området ska förbättra förutsättningarna för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv med syfte att bibehålla och även öka befolkningen samt ge
bättre förutsättningar för att behålla arbetstillfällen och även utveckla nya verk1

Baserat på stickprovsmätning år 2010 (NBDB).
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samheter. Utveckling inom området stödjer befintlig service och ger möjlighet till
ökad service, ger ökat elevunderlag till skolan och bidrar till möjligheten att bo
och verka i Jukkasjärvi. Vid exploatering inom LIS-området är det viktigt att
lämna vissa områden obebyggda ner mot stranden för växt- och djurliv samt för
allmänhetens rörelsemöjligheter.
I Poikkijärvi finns en grundvattenförekomst som utretts som ny vattentäkt för Kiruna centralort. Vattenförekomsten är lämplig att skydda för framtiden som ny
vattentäkt alternativt reservvattentäkt. Enligt översiktsplanen ska vattenförekomsten beaktas vid all exploatering i närområdet.
3.2.2

Detaljplaner
Stora delar av tätorten Jukkasjärvi omfattas av detaljplaner. För aktuellt planområde gäller två detaljplaner, en från år 1982 och en från år 2001:
Namn

Godkänd/
Antagen

Laga kraft

Beteckning

Del av JUKKASJÄRVI
Jukkasjärvi 4:38, 59:1
Jukkasjärvi Turistanläggning

2001-01-25

2002-04-18

25-P02/116

Byggnadsplan för Jukkasjärvi Camping
Lertaget 1:1 m.fl.

1982-12-02

1983-01-14

25-P82/80

Detaljplan 25-P02/116 från år 2001 tillåter turistverksamhet och hamn för småbåtar och sjöflyg. I södra delen ingår vattenområde med användningen båthamn
med bryggor och pirar.

3.3

Landskapsbild och naturmiljö

Jukkasjärvi ligger på en udde och karaktäriseras av låglandet längs Torneälvens
dalgång. Hela området ligger ovanför odlingsgränsen och domineras av barrskog
med låg bonitet. Även fjällbjörk och högbevuxet ris förekommer.
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Planområdet utgörs av mark som sluttar svagt ned mot Torne älv. Området närmast älven har en typisk strandkaraktär med grus samt vegetation som präglas av
buskar, ris och örter. Inom strandområdet finns en anlagd vik i älven, den s.k.
lagunen, samt pirar, se Figur 7. Dessa anlades av Kiruna kommun under 1980talet för att göra stranden säkrare och mer attraktiv.
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Figur 7. Vy över planområdet med ”lagunen” och pirar till vänster.
(Foto Arne Bergh).
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Nuvarande bebyggelse och markanvändning inom planområdet har anpassats till
terräng och landskapsbild, bland annat genom val av material, kulör och formspråk på byggnader. Viss vegetation har sparats. Inom planområdet finns träd och
markvegetation som har ett stort värde ut miljö- och trivselsynpunkt. Kontakten
med Torne älv är viktig och siktstråk skär genom området i nord-sydlig riktning.

Figur 8. Siktstråk mellan Marknadsvägen och Torne älv.
(Foto Ramböll 2012-06-21).
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Figur 9. Siktstråk mellan Marknadsvägen och Torne älv öster om receptionsbyggnaden. Rakt fram i bild, vid älvstranden, ses under vintertid ishotellet.
(Foto Ramböll 2012-06-21).

Figur 10. Siktstråk mellan Marknadsvägen och Torne älv.
(Foto Ramböll 2012-06-21).
Risken för skred bedöms som liten då marken har en svag, jämn lutning ned mot
Torne älv.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram översvämningskartering för Torne älv. Karteringen visar att delar av planområdet översvämmas vid ett 100-årsflöde anpassat för framtidens klimat, se Figur 11.

Figur 11. Översvämningskartering Torne älv, 100-årsflöde klimatanpassat.
(Från Översvämningsportalen, MSB).
Det finns ingen anledning att tro att marken inom planområdena är förorenad.
Området har under lång tid använts för friluftsliv och turism. Den bensinstation
som redovisats i tidigare detaljplaner har aldrig anlagts och begreppet flygfält i
tidigare detaljplan syftar på en rätt till förtöjning av enstaka sjöflygplan. Den snösmältning som äger rum i april-maj varje år då ishotellet avvecklas har tidigare
inte bedömts ge upphov till någon betydande miljöpåverkan.
Tidigare utredningar har visat att marken inom planområdet är radonhaltig.
Områdena väster och öster om Icehotels verksamhetsområden är bebyggda och
avgränsas av trädridåer.
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3.4

Yt- och grundvatten
I bevarandeplanen för Torne och Kalix älvsystem beskrivs att vattenflödet i Torne
älv varierar kraftigt under olika årstider. Älven är oreglerad och någon utjämning
av flödena sker därmed inte. I maj–juni när vårfloden är som störst ökar flödet
mångfalt jämfört med medelflödet. Efter vårfloden sjunker vattennivån succesivt
men i oktober–november kan höstregnen ofta höja vattennivån något igen. Lägst
är vattennivån i april, strax innan fjällfloden börjar.
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Under år 2007 tog Länsstyrelsens naturvårdsenhet i samarbete med Kiruna kommun fram uppgifter om vattennivåer i sjön Jukkasjärvi i Torne älv. Vid högsta
högvatten kan vattennivån nå upp till +324,8 m.ö.h., se Tabell 1.
Tabell 1. Vattennivåer i Jukkasjärvi (beräknat från inmätningar i juli 2004).
Vattennivå i meter över havet (m.ö.h. RH20002)
Högsta Högvatten (HHW) (100-årsfölde)

324,8

Medelhögvatten (MHW)

323,6

Medelvatten (MW)

322,2

Medel lågvatten (MLW)

321,8
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Strandområdet inom detaljplanen ligger inom föreslagen sekundär skyddszon för
vattentäkt för grundvattenförekomsten i Poikkijärvi. Den naturliga grundvattenbildningen i förekomsten förstärks vid stora grundvattenuttag genom s.k. inducerad infiltration, vilket innebär att ytvatten från älven rinner in i grundvattenmagasinet. Detta möjliggör att större vattenmängder kan tas ut än om enbart naturligt
bildat grundvatten skulle finnas att tillgå. Kvaliteten på vattnet i förekomsten är
god. Förslaget till vattenskyddsområde är ej fastställt och beslutat, men avsikten
är att vattenförekomsten ska skyddas. Inga skyddsföreskrifter finns i dagsläget
framtagna.
3.4.1

Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
på land och i vatten. Strandskyddet längs Torne älv omfattar generellt land- och
vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (MW).
Strandskyddet på land inom aktuellt område är dock upphävt i gällande detaljplan.

3.5

Miljökvalitetsnormer

En miljökvalitetsnorm (MKN) ska säkerställa en viss kvalitet på mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt. Inom planområdet och dess influensområde omfattas sjön
Jukkasjärvi (SE753115-171080) av MKN för ytvatten. Planområdet är även beläget inom grundvattenförekomsten Jukkasjärvi (SE753735-735466). Denna information baseras på den senaste fastställda statusklassningen från vattenförvaltningscykeln från åren 2010–2016.
Den ekologiska statusen för Jukkasjärvi är klassad som Hög och baseras på en
sammanvägning av data för det biologiska, vattenkemiska och fysiska miljötillståndet i vattenförekomsten. Den kemiska statusen för Jukkasjärvi är Uppnår ej
god. Denna klassning gäller tills vidare för alla vattendrag i Sverige, med hänvisning till höga halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Orsaken bedöms bero på atmosfärisk deposition.

2

Konverterat från höjdsystem RH00 till RH2000 genom tillägg med 56 cm.
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Gällande miljökvalitetsnormer, MKN, för Jukkasjärvi är Hög ekologisk status samt
God kemisk ytvattenstatus (med undantag för mindre stränga krav för kvicksilver
och PBDE).
Grundvattenförekomsten Jukkasjärvi utgörs av en Sprickakvifer med måttliga uttagsmöjligheter. Den kemiska och kvantitativa statusen är klassad som God. Gällande miljökvalitetsnormer är God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ
status. Grundvattenförekomsten omfattas av krav enligt dricksvattenföreskrifterna
och omfattas delvis av ett vattenskyddsområde, dock ej området där aktuellt
planförslag är lokaliserat.

3.6

Riksintressen

Detaljplanområdet är helt eller delvis beläget inom eller intill ett flertal riksintressen, se Figur 12.
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Förutom de riksintressen som redovisas i Figur 12 är detaljplanområdet beläget
inom riksintresse för totalförsvaret och Torne älv utgör riksintresse som nationalälv samt för yrkesfisket.

Figur 12. Riksintressen i området för detaljplan Öst med omgivningar.

3.6.1

Nationalälv
Torne älv är en nationalälv och ett riksintresse enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Älven, med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden, är skyddad mot vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål.
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3.6.2

Natura 2000
Torne och Kalix älvsystem är utpekat som Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet och utgör riksintresse enligt 4 kap. 8 § miljöbalken, se Figur 12.
Älvsystemet, vilket beskrivs i bevarandeplanen för området, utgörs av två stora
outbyggda älvar, förbundna via bifurkationen Tärendöälven. Älvarna är Västeuropas enda riktigt stora oreglerade vattensystem, ett mycket värdefullt exempel på
ett stort naturligt vattensystem.
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Natura 2000-området består av Torne, Tärendö och Kalix älvars vattensystem
med huvudfåror, sjöar och biflöden, ett område på 175 377 ha. Området är utvalt
att ingå i Natura 2000 eftersom här finns arter och naturtyper som finns med i
Art- och habitatdirektivet. Jukkasjärvi är inte förtecknad bland de biflöden eller
vattendragsträckor inom Natura 2000-området som hyser särskilda bevarandevärden, vilket dock inte utesluter att värdefulla arter eller naturtyper kan finnas.
3.6.3

Rennäring och yrkesfiske
Längs Torneälven, söder om planområdet, går en flyttled som är av riksintresse
för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Även ett viktigt område öster om
Jukkasjärvi och ett viktigt område vid Muotkanniemi är av riksintresse liksom ett
strategiskt område vid Laxforsen/Muotkanniemi, se Figur 12. Torneälven är även
av riksintresse för yrkesfisket enligt samma paragraf.

3.6.4

Friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård
Området längs Torne älv utgör riksintresse för friluftslivet, Torne-Muonio älvdal,
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 12. Riksintresset är utpekat med intresseaspekterna naturstudier, båtsport, kanotning, kulturmiljö och fritidsfiske som
grund. För att ett område ska betraktas som riksintresse för friluftsliv ska området
ha så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter att de är eller kan bli
attraktiva för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet. Även
förutsättningarna för naturupplevelser och friluftsverksamhet samt tillgänglighet
för allmänheten spelar stor roll.
Samma område utgör även riksintresse för naturvård, ”Torneälven”, enligt samma
paragraf. I beskrivningen till riksintresset hävdas berg, fauna, flora, lösa avlagringar, urskog och vattendrag som grund för utpekandet. Förutsättningar för områdets naturvärde är variationsrikt och mångformigt skog-myr komplex, att delar
är området är opåverkat, förekomst av hotade och sällsynta naturtyper och arter
samt rik flora och fauna. Förutsättningar för områdets naturvärde ska bibehållas
genom att områdets hydrologi bevaras intakt och att skogsbruksåtgärder görs
med stor naturvårdshänsyn.
Jukkasjärvi kyrkby utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 12. Uttryck för riksintresset är kyrkan som uppfördes 1726 och
vars konstruktionstyp (timmerkistkonstruktion) är den enda bevarade i landet,
den gamla marknadsplatsen med grunder efter bodarna samt hembygdsgården
med timrad parstuga från 1736, ladugård, aitta, bod och andrastuga. Kyrkbyn ut14 av 27
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gör ett exempel på statsmaktens strävan att hävda svensk besittningsrätt över
lappmarken under 1600-talet.
3.6.5

Totalförsvaret
Stora delar av bl.a. Kiruna kommun omfattas av riksintresse för Totalförsvaret,
väderradar, enligt 3 kap. 9 § miljöbalken, vilket innebär särskilt behov av hinderfrihet.

3.7

Rennäring

Jukkasjärvi är huvudort för Talma sameby och området på norra sidan Torneälven
är förvinter- och vinterland för samebyn. Just norr om Jukkasjärvi har Talma sameby ett strategiskt och viktigt område som används som uppsamlingsområde/trivselland och vid Muotkanniemi samt mellan Jukkasjärvi och Paksuniemi
finns viktiga områden som utgörs av svåra passager för samebyn, Figur 12.
Området söder om Torneälven är vårvinter- och vinterland för Gabna sameby.
Området kring Torneälven utgör ett strategiskt område i form av svår passage för
samebyn. Vid Laxforsen/Muotkanniemi har samebyn ett strategiskt område som
används som uppsamlingsområde, se Figur 12.
På Torneälvens is söder om planområdet har både Talma och Gabna flyttled vintertid.

3.8

Kulturmiljö
Förutom de riksintressen för kulturmiljö som finns i området finns även en fornlämning, den gamla marknadsplatsen (typ kyrkstad, L1992:8828), och en övrig
kulturhistorisk lämning, en fyndplats för grönsten några meter ut i älven
(L1992:6573).
Just väster om Icehotel finns ängsmark som ingår i Jordbruksverkets Ängs- och
betesmarksinventering. Ängen inventerades senast år 2016. I området fanns då
en stor jordhög och flera betongfundament. Under betongfundamenten låg troligen en husgrund. I norr och väster, samt intill betongfundamenten, växte rikligt
med låsbräken och höstlåsbräken. Mellan en lada och ett boningshus fanns ett
trädgårdsland.
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4.

Planförslaget
Icehotel AB strävar efter att utveckla sin verksamhet under hela året. Med hjälp
av den nya byggnaden Icehotel 365, som komplement till ishotellet (som uppförs
varje vinter), kan fler sommaraktiviteter utvecklas inom området. Icehotel 365, se
Figur 13, används för permanent bruk för hotellverksamhet med gästrum, bar och
samlingsrum och håller en inomhustemperatur under 0 grader.
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Figur 13. Icehotel 365. (Foto Asaf Klinger).
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Vidare planeras uterum och promenadstråk för att skapa en miljö som är attraktiv
under hela året. Vid stranden planeras en ordnad promenad samt badplats vid
lagunen. Detta kommer dock inte att säkerställs med planbestämmelser.

Figur 14. Illustration över föreslagen markanvändning inom planområdet.
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Planförslaget Icehotel Öst kommer att ersätta hela den gällande detaljplanen från
år 2001, 25-P02/116 (Del av JUKKASJÄRVI, Jukkasjärvi 4:38, 59:1, Jukkasjärvi
Turistanläggning), samt delar av detaljplanen från 1982, 25-P82/80 (Byggnadsplan för Jukkasjärvi Camping, Lertaget 1:1 m.fl.).

4.1

Detaljplanens syfte

4.2

Bebyggelse

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att inom planområdet utveckla turism
med inriktning mot mer verksamheter under hela året. Planen syftar också till att
göra det möjligt att föra över merparten av all mark och vatten inom planområdet
till en fastighet, Jukkasjärvi 59:1, som ägs av Icehotel AB. Området för hamnverksamhet i planområdets östra del kommer dock att ligga kvar på fastighet Jukkasjärvi 4:38, som ägs av kommunen, samt inom samfällt vattenområde.

Planförslaget innehåller byggrätt för en hotellbyggnad (Icehotel 365) samt utrymme för ett återkommande tillfälligt hotell som under vintersäsongen uppförs i
snö och is.
Icehotel 365 tillåts en byggnadsarea på 3 000 m2 (av vilken 2 300 m2 i dagsläget
är bebyggt). Byggnaden kan under vintern ingå som en del i ishotellet och under
sommaren utgöra ett fristående hotell. Största byggnadsarea för ishotellet med
komplementbyggnader planeras uppgå till 6 800 m2. Lokalisering, storlek och detaljer varierar från år till år. Tillsammans med Icehotel 365 kan ishotellverksamheten under vinterhalvåret ha en största byggnadsarea på ca 9 800 m2.
Planförslaget anger, förutom byggrätt för hotell, även byggrätt för tillfälligt boende
och servicehus. Den totala permanenta byggrätten för turism planeras till
ca 11 850 m2, av vilken ca 8 000 m2 i dagsläget är nyttjad, inklusive Icehotel 365.
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Nya byggnader inom planområdet föreslås placeras och utformas så att de inte
stör sikten mellan Marknadsvägen och Torne älv. För Icehotel 365 gäller att byggnaden anpassas till omgivningen och områdets karaktär. Taket utformas bågformat och belagt med torv eller sedum och fasaden håller en dämpad jordnära kulör. Övriga byggnader utformas med fasader i trä eller annat organiskt material.
Tak och fasader ska hålla en dämpad jordnära kulör anslutande till befintlig anläggning. Icehotel 365 tillåts en högsta totalhöjd på 11 m. För övrig bebyggelse
gäller som mest en högsta totalhöjd på 8,5 m.
Högsta högvattennivå (100-årsflöde) är bestämd till +324,8 m.ö.h. Enligt planförslaget uppförs nya byggnader med krav på lägsta golvhöjd eller översvämningsskydd. Vidare ska byggande i och intill Torne älv utformas så att skador på grund
av is, islossning och rörelser i isen minimeras.
Då marken inom området är radonhaltig rekommenderas att byggnader i vilka
människor vistas stadigvarande utförs radonskyddade.
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4.3

Vattenområde

Vattenområdet i detaljplanen ingår i dels i en outredd samfällighet, dels i fastigheten Jukkasjärvi 4:38 som ägs av Kiruna kommun. Den del av vattenområdet
som ingår i Jukkasjärvi 4:38 planeras att överföras till fastigheten Jukkasjärvi
59:1 efter att aktuell detaljplan vunnit laga kraft.
För lagunen, som anlades under 1980-talet, är ambitionen att anlägga en säker
badplats med flytbryggor och lekredskap. Mindre utfyllnader och markarbeten planeras utföras för att öka säkerheten och möta variationer i Torne älvs vattennivå.
Inom planområdets sydöstra del kommer hamnområdet för småbåtar att vara
kvar med tillfart, parkering och byggrätt för små förrådsbyggnader. Allmänheten
kommer även fortsättningsvis att ha möjlighet att passera genom området och
promenera längs Torne älv.
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Arbeten inom vattenområde är tillstånds- eller anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken. Enligt miljöbalken klassas område lägre än
högsta tänkbara högvattennivå, i detta fall +324,8 m.ö.h., som vattenområde, se
Figur 15. Då aktuellt vattenområde klassas som en sjö ska åtgärder som överstiger 3 000 m2 tillståndsprövas hos Mark- och miljödomstolen. Mindre omfattande
åtgärder anmäls till Länsstyrelsen.

Figur 15. Vattenområde (miljöbalkens definition) längs Torne älv.
4.3.1

Strandskydd
Strandskyddet på land längs Torne älv är upphävt i gällande detaljplan. Eftersom
aktuellt planförslag avser ersätta gällande plan ska strandskyddet åter prövas.
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Förutom det område som i dagsläget är undantaget avser kommunen att även
undanta området för hamn/bryggor i detaljplanens sydöstra del. Detta område är
beläget inom kommunens fastighet Jukkasjärvi 4:38 samt inom samfälld fastighet.
Även vattenområdet önskas undantas eftersom mindre utfyllnader planeras.
En kommun får upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl
för det och om intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Ett undantag gäller dock om strandskyddsområdet även skyddas
av andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken och skyddet har beslutats av någon
annan än kommunen. Torne älv omfattas av områdesskydd i 7 kap. miljöbalken
eftersom älven utgör ett Natura 2000-område. Det är därför länsstyrelsen som i
detta fall är behörig att fatta beslut om upphävande av strandskyddet.
Särskilda skäl som åberopas för att upphäva strandskyddet inom detaljplanområdet är att verksamheten har bedrivits i området i flera års tid och därigenom är
området redan ianspråktaget för enskilda ändamål. Vidare tas is från Torne älv till
bygget av ishotellet, varför verksamheten för sin funktion kräver direktkontakt
med vattnet. Även bryggor och båtangöring, som har stora värden för verksamheten, kräver direkt koppling till vattnet för sin funktion.

4.4

Friytor
Största delen av befintlig vegetation sparas och kompletteras med nya träd och
grönytor.
Sikten från Marknadsvägen ned till Torne älv är väsentlig och planeras att säkerställas med områden utan byggrätt (punkt-prickad mark). Nya byggnader inom
planområdet placeras så att de inte stör sikten mellan Marknadsvägen och Torne
älv.

4.5

Teknisk försörjning och dagvattenhantering
Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet vid Marknadsvägen.
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Dagvatten i form av takavvattning ska enligt planförslaget omhändertas lokalt genom att återföras till naturmark. Dagvatten från parkeringar och andra ytor med
risk för föroreningar ska filtreras och därefter omhändertas i det kommunala dagvattensystemet med anslutningspunkt i Marknadsvägen. Detta för att inte belasta
områdets stränder och Torne älv.
Inom planområdet anläggs parkering, varumottagning och angöring för den egna
verksamheten. Utfarter till allmän väg finns idag och avses behållas.
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5.

Konsekvenser och åtgärder
I detta kapitel ges en beskrivning och bedömning av den påverkan och de konsekvenser som genomförandet av planen kan antas medföra. Bedömning av de delar
av planförslaget som redan genomförts utgår från dagsläget jämfört med år 2012.
Även åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, eller avhjälpa negativa konsekvenser redovisas där så är tillämpligt.

5.1

Samhälle
Detaljplanen möjliggör för en ökad verksamhet vid Icehotel. Under vintersäsongen
har antalet hotellgäster och dagbesökare varit relativt konstant, runt 50 000 personer per år, sedan år 2012. Under barmarksperioden däremot har besöksantalet
ökat från ca 15 000 hotellgäster och dagbesökare år 2012 till ca 25 000 personer
per år i dagsläget, efter att Icehotel 365 uppförts. Totalt över året har antalet hotellgäster och dagbesökare alltså ökat från ca 65 000 personer år 2012 till
ca 75 000 personer 2018. Antalet besökare förväntas framöver öka svagt över
hela året.
Den ökning av turismen som detaljplanen möjliggör medför ökad aktivitet i och
omkring planområdet. Ökningen är störst under sommarsäsongen med nästan
dubbelt så många besökare. Den totala ökningen över året är ca 15 %. Båtturer
ordnas under barmarkssäsongen med ungefär en tur per dag i dagsläget. Turerna
utgår från brygga nedanför Icehotel 365 och bedöms, med anledning av den ringa
turtätheten, inte medföra någon påtaglig störning för boende i närområdet.
Utökad verksamhet ger även en ökning av transporter till och från planområdet.
Genomsnittlig ökning av antalet besökare till Icehotel under sommarhalvåret på
ca 50 personer per dag kan jämföras med ÅDT3 på ca 1 500 fordon längs Marknadsvägen.
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Cykelbanan längs Marknadsvägen är anlagd med gatupassager utan utmärkning
vid in-/utfarter till Icehotel. En ökning av antalet fordon som passerar cykelbanan
till och från planområdet kan medföra något ökad risk för oskyddade trafikanter.
Väl utmärkta in- och utfarter med god sikt bör ombesörjas för att minimera risken
för påverkan.
Fler besökare innebär positiv påverkan på Jukkasjärvis status som turistort och
ger ett ökat underlag till den lokala handeln och servicen. Detta stämmer väl
överens med syftet för LIS-området längs Torne älv som redovisas i Kiruna kommuns översiktsplan.
Då strandområdet planeras att utvecklas med promenadstråk kommer områdets
tillgänglighet för allmänheten att öka, vilket bedöms som positivt för närboende.
Planförslaget leder inte till någon försämrad tillgänglighet till riksintresset för fri3

Årsgenomsnittligt trafikflöde per dygn.
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luftsliv, ”Torne-Muonio älvdal” och bedöms inte påverka dess natur- eller kulturkvaliteter. Förutsättningarna för naturstudier, båtsport, kanoting och fritidsfiske
kommer att bibehållas eller förbättras och kulturmiljöobjekten i närområdet kommer inte att påverkas på annat sätt än genom eventuellt fler besökare. Någon påverkan på riksintresset för friluftsliv bedöms därför inte uppstå.
Sammantaget bedöms påverkan på samhället och dess intressen som liten. Ökningen av besökare under barmarkssäsongen innebär mer rörelser inom planområdet och dess direkta närhet, men bedöms inte medföra någon betydande negativ störning.

5.2

Landskapsbild och naturmiljö

Från Marknadsvägen bedöms inte några större förändringar uppstå med anledning
av genomförande av planförslaget. Ny bebyggelse skyms av trädridån vid Marknadsvägen och äldre bebyggelse inom verksamhetsområdet. Från Torne älv syns
ny bebyggelse eftersom området är öppet mot älven. Icehotel 365 ersätter en
äldre byggnad, Art Center (se Figur 16 och Figur 17) vilket innebär att Icehotel
365 inte utgör något nytt inslag i landskapsbilden. Den nya byggnaden är dock ca
700 m2 större.
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Figur 16. Vy över Planområdet från Torne älv, med Art Center (som nu är ersatt
av Icehotel 365) centralt i blid. (Foto Arne Bergh).
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Figur 17. Art Center. (Foto Arne Bergh).
Icehotel 365 och annan eventuellt kompletterande bebyggelse ska enligt planförslaget, liksom äldre bebyggelse, anpassas till terräng och landskapsbild genom
placering och val av material, kulör och formspråk. Detta för att nya byggnader
ska smälta in i den befintliga anläggningen och omgivande miljö och minska påverkan på landskapsbilden.
För att behålla områdets karaktär är det viktigt att parkeringsytor utformas småskaligt med inpassning i miljön, vilket innebär att stora parkeringsfält med hårdgjorda ytor och omfattande belysning undviks.
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Utfyllnad och markarbeten inom strand- och vattenområdet planeras där åtgärder
redan tidigare genomförts. För att minimera påverkan på landskapsbilden bör en
rekonstruktion av lagunen ske med varsamhet och utformas för att smälta in i det
omgivande landskapet. Flytbryggor och lekredskap bedöms inte permanent påverka landskapsbilden eller naturmiljön.
Detaljplanområdet är till största delen bebyggt eller på annat sätt ianspråktaget
för Icehotels verksamhet och planförslaget innebär därmed inget ianspråktagande
av oexploaterad naturmark. Dock medför planförslaget större aktivitet inom planområdet och dess omgivning. Ökningen sker främst under barmarksperioden och
antas utgöras främst av aktiviteter till fots. Detta bedöms inte medföra någon betydande negativ påverkan på naturmiljön eller påverka förutsättningarna för riksintresset för naturmiljön då aktuellt område inte är opåverkat.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbilden och naturmiljön som
små förutsatt att åtgärder på lagunen sker med hänsyn till omgivningens karaktär.
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5.3

Yt- och grundvatten

Det smältvatten som ishotellet varje år ger upphov till tillåts i dagsläget rinna ned
i Torne älv eller infiltrera marken. Smältvattnet bedöms inte ge upphov till någon
betydande miljöpåverkan. Förutsatt att samma metoder och material används bedöms smältvattnet som återförs älven inte heller i fortsättningen ge upphov till
någon betydande påverkan.
Föroreningsrisker för vattenförekomsten Poikkijärvi (ev. framtida grundvattentäkt
för Kiruna stad) bedöms, enligt den regionala vattenförsörjningsplanen för Norrbottens län, vara utsläpp från bebyggelse, enskilda avlopp samt trafik till fastigheter i området. Vid inducerad infiltration kan förorening ske via Torne älv. Eftersom strandområdet och lagunen ligger inom föreslagen sekundär skyddszon för
vattentäkten är det av största vikt att undvika föroreningsspridning till grund- och
ytvattnet i området.
I bevarandeplanen för Natura 2000-området Torne och Kalix älvar har utsläpp av
föroreningar från punktkälla, invallningar och exploatering identifierats som exempel på åtgärder som kan medföra risk för negativ påverkan. Åtgärder inom
strandområdet, typ invallning, kommer att genomföras genom utfyllnad och grävning vid lagunen. Detta berör dock ett område som redan är invallat och någon
ytterligare påverkan på flöden och bottenstrukturer bedöms inte uppstå. Åtgärderna bedöms inte heller leda till negativ påverkan genom förändrade vattenståndsfluktuationer eftersom inget opåverkat strandområdet berörs. Ytterligare
exploatering kommer att ske i anslutning till Natura 2000-området. Enligt planförslaget kommer nya byggnader att uppföras med krav på lägsta golvhöjd eller
översvämningsskydd.
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Dagvattenhanteringen är en viktig aspekt för att inte riskera att förorena Torne
älv. Enligt planförslaget ska dagvatten från parkeringar och andra ytor med risk
för föroreningar filtreras (sandfilter) och ledas till det kommunala dagvattennätet
för att inte belasta områdets stränder och Torne älv. För att minimera risken för
påverkan på vattenkvaliteten i älven och i grundvattnet bör uppställningsplatser
för fordon och annan utrustning och material med risk för förorening förläggas till
dessa ytor med särskild dagvattenhantering. Beredskap bör finnas för att snabbt
kunna sanera eventuellt spill och läckage.
Förutsatt att föreslagna åtgärder med dagvattenhantering och anordnade uppställningsplatser och lagerytor genomförs bedöms risken för påverkan på yt- och
grundvattnet kunna minimeras så att negativa konsekvenser kan undvikas. Därigenom bedöms risken för negativ påverkan på vattenförekomsten Poikkijärvi och
Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem som liten liksom risken att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenförekomsterna inte ska kunna följas.

5.4

Rennäring

I dagsläget innebär turistverksamheten vid ishotellet inte några problem för rennäringen. Den ökning av turism som planförslaget ger upphov till medför något
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större aktivitet i och omkring planområdet. Ökningen av aktiviteter vid Icehotel
sker dock främst under barmarksperioden, medan områdena kring Jukkasjärvi
används av samebyarna under förvinter, vinter och vårvinter.
Förutsatt att hänsyn tas till samebyarnas användning av flyttleden på Torne älv
och de strategiska och viktiga områdena som samebyarna har i närheten av detaljplaneområdet, bedöms påverkan på rennäringen eller riksintressena för rennäringen som liten.

5.5

Kulturmiljö

5.6

Plangenomförandet

Detaljplanen möjliggör för en ökad verksamhet vid Icehotel, vilket troligtvis medför ökat antal besök vid de riksintressanta kulturmiljöerna på udden i Jukkasjärvi.
Ökat antal besök leder till ökat slitage på objekten. Dock är den främsta konsekvensen positiv genom att kulturhistorien och kunskapen om lappmarkens exploatering får en ökad spridning regionalt, nationellt och även internationellt.

För att minimera påverkan under genomförandet av planförslaget bör åtgärder för
omhändertagande av dagvatten genomföras i tidigt skede. På så sätt kan uppställning av fordon, maskiner, byggvaror etc. lokaliseras till ytor med ordnad dagvattenhantering, vilket minskar påverkan vid ev. läckage eller spill.
Genomförandet av planförslaget innebär att grävning och fyllning kommer att ske
inom Torneälvens strand- och vattenområde. Detta kommer att leda till påverkan
på ytvattnet genom främst grumling. Påverkan kan även uppstå på grund av spill
eller läckage från fordon och maskiner som genomför arbetena. För att minimera
påverkan på vattnet ska åtgärder som hindrar spridning av partiklar genomföras.
Exempelvis kan siltgardiner placeras ut i vattnet kring arbetsområdet. Vidare bör
uppställning av fordon och annan utrustning ske på platser där eventuell föroreningsspridning inte påverkar yt- eller grundvatten. Beredskap ska finnas för att
snabbt kunna sanera eventuellt spill och läckage, både på land och i vatten. Endast rena massor får användas för utfyllnad i vattenområdet.
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Åtgärderna inom strand- och vattenområdet innebär vattenverksamhet enligt miljöbalken och en separat anmälan alternativt tillståndsansökan, där åtgärderna
beskrivs och konsekvensbedöms mer i detalj, kommer att upprättas innan arbete
påbörjas. Åtgärderna kan eventuellt även kräva tillstånd för påverkan i Natura
2000-område.
Vid grundläggningsarbeten för nya byggnader och eventuell schaktning och grävning ska hänsyn tas för att förhindra föroreningsspridning till grundvattnet.
I detta skede bedöms risken för att miljökvalitetsnormerna för Jukkasjärvi yt- och
grundvattenförekomster inte ska kunna följas som liten, liksom risken för negativ
påverkan på Natura 2000-området, förutsatt att föreslagna försiktighetsåtgärder
vidtas.
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5.7

Miljömål

Av de 16 nationella miljömålen bedöms planförslaget beröras av miljömålen
”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Levande sjöar och vattendrag”
Målet om Grundvatten av god kvalitet innebär att grundvattnet ska ge en säker
och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag. Målet har preciserats, bl.a. ska grundvattnet, med få
undantag, vara av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen för allmän
eller enskild dricksvattenförsörjning och grundvattennivåerna ska vara sådana att
negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i
angränsande ekosystem inte uppkommer.
Målet om Levande sjöar och vattendrag innebär att sjöar och vattendrag ska vara
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas. Målet har preciserats, bl.a. ska sjöar och vattendrag ha strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för
vilda växt- och djurarter. Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till
sjöar och vattendrag ska ha gynnsam bevarandestatus. Vidare ska sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden vara bevarade och värden för fritidsfiske,
badliv, båtliv och annat friluftsliv ska värnas och bibehållas. Påverkan från buller
ska minimeras.
Förutsatt att föreslagna åtgärder med dagvattenhantering och anordnade uppställningsplatser och lagerytor genomförs bedöms risken för påverkan på yt- och
grundvattnet kunna minimeras så att negativa konsekvenser undviks. Planförslaget bedöms därmed inte leda till någon betydande påverka grundvattnets kvalitet
eller kvantitet. Ej heller bedöms sjön Jukkasjärvis egenskaper som livsmiljö för
växt- och djurlivet påverkas negativt eller dess natur- och kulturmiljövärden.
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5.8

Samlad bedömning
Störst risk för påverkan och negativa konsekvenser bedöms uppstå under byggskedet, främst vid åtgärder inom strand- och vattenområdet. Genomförandet av
planförslaget innebär att grävning och fyllning kommer att ske inom Torneälvens
strand- och vattenområde, med risk för påverkan från grumlig och från spill eller
läckage från fordon och maskiner. Förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder, i form
av åtgärder som hindrar spridning av partiklar samt anordnade uppställningsplatser för fordon och maskiner, genomförs bedöms risken för negativ påverkan på
strandområdet och vattenkvaliteten i Torne älv som liten liksom risken för att miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten Jukkasjärvi inte ska kunna följas.
Den ökning av turismen som detaljplanen möjliggör medför ökad aktivitet i och
omkring planområdet. Utökad verksamhet ger en ökning av transporter till och
från planområdet, vilket kan innebära en något sämre trafikantmiljö längs Marknadsvägen, främst för oskyddade trafikanter. Fler besökare innebär dock en posi25 av 27
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tiv påverkan på Jukkasjärvis status som turistort och ger ett ökat underlag till den
lokala handeln och servicen.
För att minimera påverkan på landskapsbilden bör en rekonstruktion av lagunen
ske med varsamhet och utformas för att smälta in i det omgivande landskapet.
Dagvattenhanteringen är en viktig aspekt för att inte riskera att försämra vattenkvaliteten i Torne älv eller påverka älvens stränder. Enligt planförslaget ska dagvatten från parkeringar och andra ytor med risk för föroreningar filtreras (sandfilter) och ledas till det kommunala dagvattennätet. För att minimera risken för påverkan på yt- och grundvatten i området bör uppställningsplatser för fordon och
annan utrustning och material med risk för förorening förläggas till dessa ytor med
särskild dagvattenhantering. Beredskap bör finnas för att snabbt kunna sanera
eventuellt spill och läckage.
Genom omhändertagande av dagvattnet inom området och genom att ordna uppställningsplatser och lagerytor så att risken för föroreningsspridning minimeras
bedöms risken för påverkan på Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem
som liten. Därigenom bedöms även risken för negativ påverkan på vattenförekomsten Poikkijärvi som liten liksom risken att miljökvalitetsnormerna för Jukkasjärvi yt- och grundvattenförekomster inte ska kunna följas.
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Förutsatt att de skyddsåtgärder och restriktioner som föreslås i planbeskrivning
och MKB genomförs bedöms ett genomförande av planförslaget inte leda till några
betydande negativa konsekvenser.
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