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Detaljplan för Gruvstadspark 2,  etapp 4, Kiruna kommun 
Diarienr: 2017-1096

Planförslaget
Kiruna kommun ställer under perioden 8 mars – 2 april 2018 för granskning, ut förslag 
till detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 4. Syftet med planförslaget är att möjliggöra 
för gruvbrytningen att fortgå, genom att planområdet omvandlas till industriområde. 
Avsikten är att den fysiska omvandlingen skall ske succesivt, och att området under en 
övergångsperiod ska utgöra ”gruvstadspark”. Gruvstadsparken kommer att fungera som 
en buffertzon i gränsområdet mellan staden och gruvan.

Det aktuella planområdet som omfattar etapp 4 av Gruvstadspark 2, sträcker sig från 
nuvarande centrum till del av Bolagsområdet och omfattar även ett område strax söder 
om sjön Yli-Lombolo. Förutom bostäder, berörs även offentliga anläggningar såsom 
gymnasieskolan Hjalmar Lundbohmsskolan och Bolagsskolan.  Del av berörd 
bebyggelse har höga kulturhistoriska värden, t.ex. bebyggelsen inom området 
Björkbacken och byggnadsminnet Jerusalem.

Planområdet berörs av ett flertal i huvudsak äldre detaljplaner. Den gällande 
markanvändningen är främst bostäder. 

Planområdet berörs av riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material och av 
riksintresse för kulturmiljövård. Del av väg E10  som omfattas av riksintresse för 
kommunikationer går genom området och riksintresse för totalförsvaret berör en mindre 
del av planområdet i söder.

Förslaget är förenligt med gällande fördjupad översiktsplan från 2014. 

Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget (daterat 2017-12-22).

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ingår i planhandlingarna.

Utökat planförfarande tillämpas.
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Länsstyrelsens synpunkter
Sedan samrådsskedet har vissa mindre justeringar skett av planförslaget, i huvudsak 
redaktionella ändringar och förtydliganden.

Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.  

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till 
att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § 
plan- och bygglagen.

De som deltagit i yttrandet
Beslut till yttrandet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planarkitekt Inger 
Krekula som föredragande.
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